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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començam aquest
debat de propostes de resolució que presenten els diferents grups
parlamentaris. Les normes amb les quals es desenvoluparà aquest
debat vendran fixades per les intervencions dels portaveus, de
menor a major, els quals, per un temps e deu minuts, faran la
defensa de les seves propostes; després intervendran els altres
grups parlamentaris per un temps de cinc minuts per fixar la seva
posició sobre les propostes presentades. Primerament es farà la
defensa de totes les propostes, és a dir de totes les resolucions,
individualment per cada grup, i acabat tot el debat és quan es
procedirà a la votació, i per no equivocar-nos en l'hora de la
votació, es fixa deu minuts després d'haver acabat el debat.

Per tant, començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Mixt, que ha fet arribar a aquesta presidència que es comparteix
la intervenció entre dos portaveus. Té la paraula el Sr. Balanzat.

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que en el termini màxim de sis mesos, creï la
vice-presidència d'Economia i Ecologia, que coordini les
Conselleries d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, Turisme
i Economia i Hisenda.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a remetre al Parlament, en el termini màxim
de dos mesos, el projecte de POOT per a Eivissa i Formentera i
Menorca contemplant com a criteri bàsic no permetre incrementar
l'oferta de noves places turístiques.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a prendre, en el termini de tres mesos, les
mesures necessàries per tal d'evitar la creació de nous camps de
golf a les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma, en el termini màxim de dos mesos, que es
presenti el Pla Estratègic que contemplarà com a criteri bàsic la
producció d'almenys el 50% de l'energia provinent de fonts
renovables (solar, eòlica, ...) a l'any 2000."

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats.
Jo defensaré les quatre primeres propostes, que són les
pròpiament de Els Verds.

Bé, el Sr. Soler ha parlat molt aquests dies de medi ambient,
d'ecodesenvolupament, de desenvolupament sostenible, etc.
Moltes promeses, moltes paraules molt guapes, bé, ara ho
veurem.

Les nostres propostes van en la línia d'una millora ambiental
i de lligar, com allò que comentava ahir, economia i ecologia, i
que això sigui una realitat. Volem que tots els projectes que faci
el Govern que afecten els nostres recursos estiguin coordinats i
subordinats a criteris ambientals. Volem frenar l'expansió de
noves places turístiques. Volem, encara que possiblement ja no
han de tornar al Parlament els POOT de Menorca i d'Eivissa i
Formentera, com a mínim, estaria bé que ens assabentàssim si
s'estan seguint aquests POOT i s'adeqüen als criteris aprovats en
aquest parlament per a la seva elaboració. Volem que d'una
vegada per totes es freni la proliferació i la creació de nous
camps de golf. I que a poc a poc, de mica en mica, progressem
en el camp de les energies netes, que hi entrem d'una vegada; és
per això que hi ha la proposta que el 50% de la producció d'aquí
a cinc anys pugui ser ja feta amb energies netes.

Res més. Jo només present aquestes quatre, i ara continuarà
Maria Antònia Munar presentant les d'Unió Mallorquina.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per presentar les seves
propostes, té la paraula la Sra. Maria Antònia Munar.

"5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que redacti un pla d'ajudes a l'oferta
complementària per tal d'adequar-se a les exigències del Pla
de modernització de l'oferta complementària.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que redacti una llei de centres recreatius
turístics a fi de promoure la instal•lació a la nostra comunitat
per tal de contribuir a la diversificació de l'oferta
complementària abans de tres mesos.

7. El Pla d'ordenació del transport regular de viatgers per
carretera de les Illes Balears contemplarà una terminal en els
terrenys del Parc de les Estacions confinant amb la Plaça
d'Espanya de Palma.

8. Amb la finalitat de consensuar al màxim les Directrius
d'Ordenació Territorial del Reglament del Parlament de les
Illes Blaears es crearà una comissió parlamentària no
permanent, encarregada d'elaborar un projecte de Directrius
d'Ordenació del Territori, segons el que preveu l'article 52 en
un termini d'un mes.

9. Amb la finalitat d'aprofundir en totes les possibilitats que
ofereix l'Estatut d'Autonomia, la Constitució i les diferents
interpretacions del fet autonòmic emeses pel Tribunal
Constitucional, es crearà una comissió que estudiï aquestes
possibilitats, per tal d'assolir uns nivells plens d'autogovern i
que es posi en marxa abans d'un mes.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma un projecte de llei de regulació de les
condicions de qualitat dels productes agro-alimentaris sense
elaborar que garanteixi la igualtat d'oportunitats dels nostres
productors amb els productors forans en un termini de sis
mesos.
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11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar un projecte de llei de creació del
Consell Agrari de les Illes Balears abans de la finalització del
present període de sessions com a òrgan màxim de representació i
consulta de l'administració amb el món agrari.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a l'elaboració de plans sectorials de foment
de la indústria balear per tal de fer-la competitiva en els mercats
exteriors en un termini de sis mesos.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a l'aprovació del Pla d'ordenació de transport
regular de viatgers per carretera de les Illes Balears abans de
finalitzar l'any.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a l'elaboració abans d'un any d'una llei de
protecció i promoció de la cultura popular i tradicional de les Illes
Balears.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que per a l'any vinent faci efectiu el traspàs
dels Serveis Ferroviaris de Mallorca al Consell Insular de
Mallorca, recursos i aprofitaments hidràulics, ordenació del
territori i carreteres amb els mitjans humans, materials i financers
corresponents. A tal efecte en el termini màxim d'un mes, la
Comissió Tècnica Insular remetrà al Parlament les corresponents
proposicions de llei.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que compleixi el Pla de carreteres en el traçat
previst inicialment que enllaça les poblacions d'Inca i Alcúdia.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que presenti els pertinents estudis econòmics
que representa el canvi de traçat de l'autovia Palma-Manacor que
travessa les poblacions de Llucmajor, Campos i Felanitx en un
termini màxim d'un mes." 

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En cinc
minuts, presentar propostes de resolució a tots els temes tractats
en un debat de dos dies i a tantes necessitats com hi ha de
respostes i solucions és sempre difícil, però ho intentarem.

Pel que fa a matèria de turisme, s'han presentades les
propostes 5 i 6, on es demana que hi hagi un pla d'ajudes a
l'oferta complementària. En aquests moments hi ha unes
necessitats de restaurants, cafeteries, bars i similars que s'han
d'adaptar a les noves ofertes i és necessari que hi hagi aquest pla
d'ajudes perquè pugui ser efectiu. També és imprescindible que
hi hagi un projecte que reguli els centres recreatius turístics, és
una manera de diversificar l'oferta turística complementària, i
seria necessari fer-ho abans de tres mesos, donat que hi ha
intenció per part de diferents grups de diferents propostes, i, si
no, ens passarà en aquesta matèria allò que ens ha vengut passant
en quasi tot a aquestes illes, que primerament es fan les coses i
llavors es procedeix a la seva regulació.

Pel que fa a matèria de transports, creim que és
important que hi hagi un pla d'ordenació del transport
regular de viatgers per carretera a les Illes Balears, i creim
que és important que es contempli l'actual situació que hi ha
a la plaça d'Espanya. Creim que és important que els trens
de tota l'illa de Mallorca arribin a la plaça d'Espanya perquè
és allà on està centralitzades totes les línies d'autobusos que
van als diferents pobles de Mallorca, és on es troba el centre
comercial i també és on es localitza el centre neuràlgic de la
ciutat.

Pel que fa a matèria de transports, també, a la proposta
número 13 hi proposam que hi hagi un pla d'ordenació de
transport regular de viatgers per carretera a les Illes Balears.
Creim que aquesta filosofia s'ha de recollir dins les
directrius d'ordenació territorial, donat que hauria d'existir
una resposta real i pràctica als problemes que hi ha en
aquest moment de transport, definitiva, i que hi hagi una
xarxa de distribució i trasllat de persones que sigui el més
racional possible i que encara no s'ha duta avui per avui
endavant. També, en aquest sentit, és important que el
Govern balear d'una manera definitiva faci efectiu el traspàs
de competències al consell insular d'unes determinades
matèries, que signifiquen planificació, que signifiquen
transport, que signifiquen ordenar el territori definitivament,
com és el tema de Serveis ferroviaris de Mallorca, el tema
de recursos i aprofitaments hidràulics, ordenació de territori
i carreteres, i que això es faci amb tots els mitjans humans,
materials i financers que els corresponen. Per, tant,
demanam que la Comissió tècnica insular remeti el més
aviat possible a aquest parlament una proposició en aquest
sentit.

Per altra part, també demanaríem que en ordenació del
territori es creàs una comissió parlamentària no permanent
encarregada d'elaborar un projecte de directrius d'ordenació
territorial, segons preveu l'article 52, en un termini el més
ràpid possible, nosaltres proposam que sigui d'un mes, donat
que, com vostès saben, a través del Consell Insular de
Mallorca tenim un compromís de dur endavant el pla parcial
territorial per a l'illa de Mallorca. Si no volem entrar en
clares contradiccions, si volem que realment hi hagi una
planificació que sigui acceptada i, sobretot, duta endavant
per part de tots, és imprescindible que es faci
consensuadament.

La proposta número 9, que era bàsicament l'aprofitament
de tot el que signifiqui aprofundir en el tema de la
Constitució a l'Estatut d'Autonomia i les sentències del
Tribunal Constitucional per tal d'avançar en l'autogovern, la
retirarem perquè hi ha una proposta, una moció presentada
per un altre grup polític en aquest mateix sentit, i, per tant,
deixarem que sigui ell qui la defensi en el seu moment.
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També és important en matèria d'agricultura crear un projecte
de llei que reguli les condicions de qualitat dels productes
agroalimentaris. Es tractaria d'una igualtat d'oportunitat entre els
nostres agricultors i els productes que ens vénen de fora, que, en
moltes d'ocasions fan competència deslleial i perjudiquen
directament tant els agricultors com els ramaders com els propis
consumidors. També és important la creació de la llei del Consell
agrari de les Illes Balears abans que finalitzi aquest període de
sessions, perquè, si no, una vegada més, no hi seríem a temps,
donat que pensam que, tal com s'hi va comprometre el president
Sr. Soler, el tema d'agricultura arribarà als consells insulars
properament, però creim que mentrestant és important que hi
hagi uns diàlegs, una comunicació permanent entre els
agricultors i l'Administració, perquè, si no, em tem que, quan
arribin les competències en agricultura als consells insulars, ja no
ens quedi a qui aplicar la normativa que nosaltres duríem
endavant en matèria d'agricultura.

També, en matèria d'indústria, és important que el Parlament
es dirigeixi al Govern per tal d'elaborar un pla sectorial que
fomenti la indústria balear per tal, de qualque manera, de fer-la
efectiva en els mercats exteriors en el termini de sis mesos. Ahir,
en la presentació que es va fer de la situació econòmica de sa
Nostra i de la Banca Catalana, s'hi va veure claríssimament que
un dels sectors que en aquests moments està en una situació de
més dificultat precisament és la indústria, així com la construcció
ha avançat molt positivament i ha crescut, ho ha fet també el
sector del turisme, ho ha fet fins i tot l'agricultura, en una
petitíssima mesura, però, donada la situació en què està, és un
avanç molt positiu, la veritat és que la indústria està en una
situació difícil, de regressió, i, per tant, creim que hem de fer un
gran esforç entre tots perquè això no passi. Crec que el millor
que es pot fer és una política de promoció industrial que ha
d'implicar tots el sectors i que ha d'anar dirigida especialment a
la petita i mitjana indústria per tal de potenciar la seva
productivitat i fer-la més competitiva.

En matèria de cultura, creim que és imprescindible que es faci
una llei per tal de promoure i protegir la cultura popular, la
cultura popular i tradicional de les Illes Balears  com una
herència de forma de vida, de costums i de tradicions dels nostres
avantpassats, però també amb una expressió de l'ànima del poble
de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera, i creim que és
imprescindible protegir-la, tenir-ne cura i procurar que avancem
en matèria de cultura popular. Nosaltres sabem que hi ha grups
que estan poc interessats que el poble de Mallorca, de Menorca
i d'Eivissa i Formentera conegui les seves tradicions, estimi la
seva llengua, la seva cultura i la seva història, perquè pensen que
com més coneguem qui som, menys votarem partits centralistes,
això fa que no hi hagi un gran interès en el que són els símbols,
en el que són els himnes, en el que són lleis de cultures popular,
en el que és la nostra història i la nostra tradició. No obstant això,
nosaltres creim que és imprescindibles aquesta llei de cultura
popular.

També, en matèria de carreteres, crec que és important
aclarir-hi dos temes que han estat en els mitjans de
comunicació darrerament i que fan referència, per una part,
a l'autovia Inca-Alcúdia, un projecte que ja donàvem tots els
grups per aprovat i que seria iniciat en breu temps, i ara
pareix que no serà així; nosaltres demanaríem al Govern que
ens presentàs el traçat previst d'enllaç entre les poblacions
d'Inca i Alcúdia per tal de conèixer-lo i per saber quines
seran el dia de demà les vies de comunicació que hi haurà
a la nostra illa i quina serà, també, la seva incidència en el
desenvolupament econòmic i en la cohesió territorial que
se'n pugui desprendre, i per una altra part, i també parlant de
carreteres, un tema que preocupa a tots els ciutadans,
demanaríem al govern de la Comunitat que fes els pertinents
estudis econòmics per tal de fer saber exactament a tots els
diputats quin és el cost que representa el canvi del traçat de
l'autovia que en principi estava prevista de Palma a
Manacor, el qual pareix que ara es Palma-Manacor passant
per Llucmajor, Campos i Felanitx; seria interessant saber la
diferència de cost entre un projecte i l'altre i també que es
definís, si es fa el traçat Palma-Llucmajor-Campos-Felanitx,
si es deixarà de fer el de Palma a Manacor , si es faran els
dos al mateix temps. Crec que és important una política
racional, d'austeritat, a la qual al•ludeix el president del
Govern, i no pareix que sigui aquest projecte alternatiu ni el
més auster ni el més econòmic, però, de totes maneres, si és
possible fer les autovies connectant Palma amb Manacor i,
a la vegada, Palma-Campos-Felanitx-Manacor, crec
realment que hi haurà un millor servei de carreteres i tots els
ciutadans, encara que hi hagi un cost important, l'agrairíem.

Aquestes són les nostres propostes que feim, les quals no
s'han defensades donat que, com vàrem quedar ahir, queden
totes ja en el Diari de Sessions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Munar. Efectivament, recollint les
darreres paraules, faig constar ja, des d'aquest moment, que
seran transcrites totes i cadascuna de les propostes que
presentin els diferents grups parlamentaris en aquest debat.
Per tant, així s'evita que se n'hagi de fer lectura.

Passam al torn de fixació de posicions per part dels
grups. Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. De les propostes que
presenta el Grup Mixt, jo vull cridar molt l'atenció sobre la
primera, em sembla una proposta potent i em sembla una
proposta que expressa perfectament bé des del punt de vista
de l'organització del Govern allò que és precisament un
model ecològicament sostenible o una política
d'ecodesenvolupament. Efectivament, crear una vice-
presidència, per tant, una conselleria particularment
important en l'esquema general del Govern que controli els
aspectes de tota una sèrie de conselleries que, en definitiva,
han d'estar coordinades en funció d'aquesta política comuna
d'ecodesenvolupament que contempli d'una manera
unificada economia i ecologia. Per tant, lògicament, des
d'Esquerra Unida, donarem suport a aquesta proposta.
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A la segona també, des del moment en què, al marge
d'aspectes formals, ens quedam amb la idea que els POOT
d'Eivissa i de Menorca han de limitar i no permetre incrementar
l'oferta de noves places turístiques.

Quant a allò dels camps de golf, igual. Hi votarem a favor,
perquè pensam que és una demostració de la insuficiència, de la
positiva proposta que el Sr. Soler va fer ahir en la cambra, és a
dir, no es tracta ja que els camps de golf existents emprin aigua
depurada, es tracta de prendre mesures perquè no s'hi creïn més
camps de golf.

La moció referida a pla energètic és, evidentment, excessiva
en la seva quantificació i temporalització d'objectius, però, de
tota manera, com que posa èmfasi en un tema cabdal, on
m'imagin que el Pla energètic no posarà prou èmfasi, també hi
votarem a favor.

Ens abstendrem, no obstant això, en la moció número 5 i
número 6, perquè, en definitiva, la seva inconcreció i la seva
potencial perillositat depèn com s'apliquin aquestes polítiques,
des del punt de vista de l'equilibri econòmic i de l'impacte
ambiental, ens conviden a ser cauts i a abstenir-nos en aquesta
proposta.

Sí que votarem la del ferrocarril, òbviament, per raons ja
explicades reiteradament.

Quant a les directrius d'ordenació del territori, totalment
d'acord. Nosaltres feim una proposta més ambiciosa, amb
participació d'agents socials, però ens sembla bé que hi hagi una
comissió parlamentària per a aquest tema.

La 9 ha estat retirada.

Amb la 10 i l'11, d'acord, com a mesures importants de suport
a l'agricultura.

La 12, com a mesura almanco d'intenció de suport o de crear
els mitjans de suport a la indústria.

La 13 es justifica amb els seus termes, el compliment d'una
necessitat.

La 14 la votarem també a favor, malgrat que, lògicament, no
es pot confondre la política cultural amb el suport a la política
tradicional. Per tant, en aquesta proposta hi ha un cert perill de
política de campanar, però, en definitiva, no hi està explicitat
així; per tant, donarem suport a la proposta.

D'acord, lògicament, amb la proposta del traspàs del
servei dels ferrocarrils al Consell Insular de Mallorca, està
absolutament dins la nostra política.

Votarem en contra de la proposta número 16, perquè
nosaltres estam en desacord amb la manera com el Pla de
carreteres contempla aquest enllaç Inca-Alcúdia, i, per tant,
no instarem al compliment d'una cosa amb la qual no estam
d'acord.

I, lògicament, es justifica amb els seus termes el fet que
s'informi aquesta cambra dels costs econòmics i de les
repercussions d'aquest projecte que maneja el Govern de
nou traçat de l'autovia Palma-Manacor. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM... Sí, té vostè la paraula, Sr.
Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Votarem que sí a totes les
propostes defensades pel Sr. Balanzat, tot i que nosaltres
havíem presentat amb la unitat de gestió..., també en teníem
una en tema mediambiental, però creim que és important
també incloure-hi aquesta visió econòmica.

I també hi votam a favor, tot i la dificultat d'alguna que
contrastam i que tenim present, com és la del punt quart,
quan fixa com a objectiu que el 50% de l'energia provengui
de fonts renovables l'any 2000. Creim que com a tendència,
com a línia..., però som conscients que, com a objectiu, no
creim que sigui assolible. De totes maneres, hi donarem
suport i, tant de bo, que hi errem nosaltres.

Respecte de les defensades per la Sr.a Munar, votarem
que sí també a totes, no farem una defensa de cada una, tret
de tres. La del punt sisè, sobre centres recreatius turístics,
perquè no acabam de veure clar ni ports d'aventura ni parcs
aquàtics, és una cosa que no veim clara la possibilitat que
obre aquest punt sisè.

Ens abstendrem en el punt onzè, sobre el Consell agrari,
perquè de fet és una figura que ja existeix, no veim la
necessitat que sigui regulada per llei, i creim que el que s'ha
de fer és utilitzar totes les possibilitats que aquests consells
assessors i d'estudi tenen.

També votarem en contra del punt setzè, sobre el Pla de
carreteres, atès que no volem recuperar una regulació tan
indefinida com la que es va presentar, concretament en el
tema Inca-Alcúdia, però creim que, de totes maneres, en
haver rebut tan nombroses al•legacions, serà un bon
moment quan torni a sortir a exposició pública per debatre'l.
Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. El Grup Parlamentari Socialista no donarà suport a
la primera proposta perquè entenem que també seria incongruent
no tenir un respecte cap a la contenció de la despesa pública ni
el creixement de càrrecs no sempre caracteritza una millor gestió
de la política. Per tant, a aquesta no hi donarem suport.

Sí que donarem suport a la segona. Per tant, no m'estendré en
aquelles a les quals sí que donam suport.

No donarem suport a la proposta número 3 perquè entenem
que una negativa integral no és bona, sinó que el que hem de fer
és només permetre allò que sigui possible, d'acord amb la
conservació del territori i dels recursos hidràulics.

Quant a la número 4, jo crec, i ho ha dit el representant del
Partit Socialista de Mallorca, les utopies no s'han de votar en
aquesta cambra, les utopies, les hem de tenir nosaltres en el
nostre cor, però no els podem donar suport reglamentari en
aquesta cambra.

Sr. Balanzat, si vostè se n'ah informat, en aquesta comunitat
autònoma estan contractats 2.600 megavats de potència, amb una
potència punta de 840 megavats. Calculi vostè, tenint en compte
el rendiment de les plaques solars, els metres quadrats necessaris
per subministrar aquesta energia, tenint en compte que només es
fa quan fa sol i l'energia eòlica, que ha estat estudiada, tampoc,
amb el règim de vents que hi tenim, és prou útil. Em pareix que
aquesta és una utopia, però possiblement no per a l'any 2000,
sinó que, en tot cas, molt més enllà. Per tant, no hi podem donar
suport.

A la pregunta número 5, entenem que s'ha de regular això
dins la pròpia llei, i, per tant, ens hi abstendrem.

A la pregunta número 6, entenem que això ha d'anar dins el
Pla d'ordenació turística i no és objecte d'una llei específica.

Número 7, sí.

Número 8, no ens pareix adequat crear una comissió per
entrar en aquest tema.

Número 10, crec que les condicions de qualitat estan
regulades per directives europees i, per tant, creim que no
podem entrar a condicionar una normativa diferent d'aquella
que hi ha. en tot cas, el que seria possible seria potenciar el
consum dels nostres productes en allò que no es pugui
ajustar a aquesta nomenclatura europea.

Número 11, per allò que s'ha dit abans, nosaltres creim
que aquesta (...) existeix, el que és important és que es
reuneixi perquè tengui realment les funcions que li
atorguen.

Número 12, sí.

Número 13, també.

Número 14, també, però hi voldríem fer una precisió.
Entenem que la Sra. Munar ha parlat dels partits
centralistes, jo diria que hi votarem que sí perquè no ens
sentim al•ludits, nosaltres som un partit amb implantació a
tot l'Estat, que no vol dir el mateix que centralista, ja que la
nostra estructura de partit és de caràcter federal.

Número 15, sí.

A la número 16, ens hi abstendrem. Nosaltres no
estàvem d'acord amb el traçat previst inicialment, per tant,
no podem comminar que es compleixi una cosa amb la qual
no estàvem d'acord.

A la número 17, hi votarem que sí, tot i que entenem que
aquesta pregunta realment és difícil de complir, tot i que no
hi ha un projecte, de la carretera cap a Manacor, d'un traçat
i tampoc no n'hi ha per a un altre. Per tant, segurament el
conseller d'Obres Públiques tendrà dificultat per fer un
estudi econòmic entre dues alternatives que no estan
concretades, però supòs que alguna previsió a alçada es
podrà fer sobre aquest (...),i hi donarem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. En primer lloc, intentaré fixar la postura del meu
grup respecte de les quatre propostes de resolució que han
presentat Els Verds.

Respecte de la primera, creació de la vice-presidència,
el nostre grup vol indicar que creu que no és oportú donar
suport a aquesta iniciativa, en el sentit que és una facultat
del president de la Comunitat organitzar el Govern de la
manera que consideri més oportuna; en tot cas, hi ha el
compromís d'intentar, que ja s'ha fet, reduir el nombre
d'assessors i en cap cas d'incrementar el nombre d'alts
càrrecs.
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Quant que es presenti en el Parlament en un termini de dos
mesos els POOT d'Eivissa i de Menorca amb criteris que no
permetin incrementar en cap plaça les places turístiques,
nosaltres no podem donar suport, evidentment, a aquest punt,
nosaltres volem manifestar que els POOT de Menorca i d'Eivissa
segueixen pel camí previst, que a final d'any en principi
s'aprovaran i que posteriorment aniran a exposició pública. En
aquests POOT, nosaltres no creim que sigui correcte dir que no
es pot donar un nou permís o no es pot donar un sol permís per
incrementar les places turístiques, el que nosaltres creim és que,
si es donen permisos per a noves places, també hi ha d'anar, a
l'altre costat, permisos per intentar amortitzar places obsoletes,
permisos perquè disminueixi tot aquell nombre de places que
consideram que ja estan antiquades, i, en definitiva, el que hem
d'intentar és que el conjunt de l'oferta no s'incrementi, si les
places que es donen de bell nou es compensen amb les places
que s'amortitzen, aconseguirem millorar la qualitat de la nostra
oferta turística i no incrementarem el volum global de la nostra
oferta. Per això, el nostre grup no donarà suport a aquesta
proposta de resolució, la número 2.

Quant a evitar la creació de nous camps de golf, nosaltres no
podem donar suport a aquesta iniciativa, hi ha una llei en aquest
parlament sobre camps de golf que indica quins són els criteris,
quines són les normes que s'han de complir per poder posar en
marxa nous camps de golf. Nosaltres, en aquest moment, ens
estam centrant en intentar que els camps de golf que hi ha en
aquest moment en marxa que empren aigua d'extracció de cara
a un futur intentin emprar a l'hora de regar aigües depurades. En
aquest moment és l'objectiu que ens hem marcat, i si hi ha unes
lleis, estan perquè es compleixin, i no podem, amb una proposta
de resolució, anar en contra d'una llei que és en vigir en aquests
moments.

Quant al pla energètic, que es presenti en el termini de dos
mesos en el Parlament, diré... Bé, també s'hi indica que en
producció, almanco el 50% d'energies provinents de fonts
renovables. HI ha un compromís per part del Govern de treure
endavant aquest pla energètic, s'està elaborant. No ens volem
comprometre a dir que entrarà en aquest parlament en un termini
de quinze dies, de dos mesos o de tres; quan es consideri oportú
que entri en aquesta cambra, hi entrarà, però, en principi, crec
que és millor que no ens comprometem a dos mesos i llavors no
complir, deixem que el Govern, quan consideri que el té a punt,
que tengui la iniciativa d'entrar-lo en aquesta cambra. Però allò
que marquen vostès d'un 50% d'energia provinents de fonts
renovables, és impossible de complir; els criteris que en principi
aplicarà el Govern a l'hora d'elaborar aquest pla energètic, són
quatre: potenciar els recursos autòctons convencionals i energies
renovables, diversificació energètica, implementació d'iniciatives
referents a la millora de l'eficàcia energètica i reducció de
l'impacte mediambiental. Per això, el nostre grup, hi queda clar,
no pot donar suport a aquesta proposta de resolució de Els Verds.

Si entram en el següent bloc, en el bloc de les propostes
que ha presentat el Grup d'Unió Mallorquina, nosaltres
fèiem comptes donar suport a dues, que són la número 9 i la
número 12, però, si no he entès malament, la número 9, que
feia referència a crear una comissió per intentar aprofundir
en les possibilitats de l'Estatut d'Autonomia i de la
Constitució per intentar aconseguir millors quotes
d'autogovern, s'ha retirada, i evidentment, si s'ha retirada, no
serà votada i no hi podrem donar el nostre suport; però sí
que la proposta número 12 es manté viva, i fa referència a
posar en marxa o a elaborar uns plans sectorials que
fomentin que la indústria balear pugui cada vegada competir
de millor manera en els mercats exteriors, el nostre grup
està d'acord amb això, creim que hem d'intentar ajudar les
nostres indústries de Balears perquè puguin competir cada
vegada millor amb altres indústries d'altres indrets, i en
aquest mateix sentit creim  que seria positiu el tema del
règim econòmic i fiscal, que permeti a les empreses de
Balears poder competir en igualtat de condicions amb les
empreses de la resta de les altres regions i així poder
millorar aqueixa competitivitat de les nostres indústries
respecte dels mercats de l'exterior.

A les altres propostes, el nostre grup no els donarà
suport.

No donarà suport, per exemple, al tema que es
transfereixin als consells insulars les competències en
matèria de tren, i ho farà per una cosa molt senzilla, perquè
en aquests moments hi ha establert un calendari, en aquests
moments el Govern ha marcat unes prioritats que vénen
reflectides en el programa electoral del nostre partit, i en
principi hi ha un calendari aprovat per part de la Comissió
tècnica interinsular, amb dues fases, i nosaltres ens
intentarem adaptar i cenyir al que ha aprovat la Comissió
tècnica interinsular.

Per un altre costat, quant a la proposta número 16,
respecte del Pla de carreteres d'Inca a Alcúdia, el nostre
grup volem mencionar que és intenció en aquests moments,
crec que prioritària, i prioritària perquè així ho demana la
societat de Mallorca, intentar millorar el traçat d'Inca a
Alcúdia amb la millora d'aquells carrils per a vehicles lents,
sobretot en el tram de la costa de Son Fuster. Crec que és
millor en aquests moments intentar millorar certs carrils per
a vehicles lents en la carretera d'Inca a Alcúdia i posar-nos
d'una manera seriosa, d'una manera decidida, a arreglar
d'una vegada per totes el tram que va de Palma a Manacor,
el qual, avui per avui, crec que té més ús i on hi ha una
densitat de tràfic molt més importants, els embussos en
aquesta carretera són molt més greus que els que es
produeixen en la carretera d'Inca a Alcúdia. Crec que en
aquests moments, millorant la carretera d'Inca a Alcúdia
amb accessos per a carrils lents, es millorarà bastant la
circulació per aquesta via.
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A la resta de les propostes el nostre grup hi votarà que no,
però m'agradaria fer constar que moltes de les propostes que ha
anunciat aquí la portaveu d'Unió Mallorquina ja s'estan fent per
part del Govern balear, fins i tot n''hi ha una que fa referència a
la creació del Consell agrari, i si no ho tenc mal entès, aquest
consell agrari ja existeix en aquest moment, i que altres
propostes de les que avui es presenten aquí també ja vénen
incloses en la iniciativa que hem tengut nosaltres a l'hora de
presentar propostes de resolució.

Dit tot això, Sr. President, res més i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Acabat el torn de fixació de posició per part dels grups,
passam a les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears. Té la paraula
el seu portaveu, Sr. Eberhard Grosske.

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al compliment de la Llei de consells insulars
amb la ràpida remissió al Parlament de la Llei de finançament dels
consells insulars per establir el sistema definitiu de finançament.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al compliment de la Llei de consells insulars
amb la ràpida remissió al Parlament de la Llei reguladora del Fons
de Compensació Interinsular, per corregir els desequilibris existents
al conjunt de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al compliment de la Llei de consells insulars
pel que fa a l'obligació del Govern de dur al Parlament en el temps
marcat per la llei de la corresponent comunicació fruit de l'estuydi
i examen de les memòries rebudes de cadascun dels consells
insulars referides a les competències que van gestionant, en el
temps marcat per la llei.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar davant la Comissió Tècnica
Interinsular la proposta de transferir durant la present legislatura
la competència als consells insulars de protecció civil.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la remissió al Parlament d'una llei que
reguli la publicitat institucional perquè sigui objecte de debat en
aquesta cambra, que contempli la creació d'un òrgan plural de
seguiment en matèria de publicitat institucional.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a ampliar el suport a les comunitats balears
a l'exterior, prioritzant l'ajuda a aquelles que es troben amb
dificultats, i impulsant els aspectes socials, econòmics i culturals en
la seva relació amb les Illes Balears.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la creació d'un servei balear de
protecció de la naturalesa per fer efectiu el compromís de
gestió de les Aneis, amb mesures concretes d'actuació
conservacionista i de vigilància.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la creació i al manteniment d'una
unitat de primera acollida a les illes de Menorca i Eivissa per
a menors majors de 12 anys.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al seguiment de les obligacions i dels
compromissos, concrets des de la declaració de Menorca,
reserva de la biosfera, en totes les seves actuacions a l'illa de
Menorca.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a procurar el suficient finançament dels
programes que es posin en marxa a l'illa de Menorca en
compliment dels objectius assumits amb la declaració de
Menorca, reserva de la biosfera.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a dur a terme, des de principis de l'any
1996 i, si és possible, amb la col•laboració dels consells
insulars, una campanya institucional prou dotada des del punt
de vista pressupostari, en favor d'una reforma del nostre
Estatut d'Autonomia que permeti equiparar-lo al de les
comunitats més desenvolupades de l'Estat en aquest terreny.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a obrir un registre públic d'interessos i
béns econòmics de membres del Govern i alts càrrecs que en
depenen.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a arbitrar partides pressupostàries
suficients ja als pressuposts del 1996 per cobrir la demanda
efectiva de percepció del suport transitori comunitari.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a crear un fòrum específic de debat
socialment plural per a la discussió dels criteris de redacció de
les Directrius d'ordenació territorial.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a consolidar i ampliar la capacitat
d'acció del Consell d'agricultura ecològica pel fet que la
promoció de l'agricultura ecològica és una clau fonamental en
la diversificació del producte agrícola.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar en el termini de tres mesos
una ampliuació del Pla de residus sòlids urbans que doni
prioritat a lña reducció en origen, la reutilització, la recollida
selectiva i el reciclatge de residus, i que elimini la incineració.
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18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar en el termini més breu possible,
al Parlament, sengles projectes de llei de mesures d'estalvi d'aigua.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a elaborar un pla d'actuacions conjuntes per
combatre l'estacionalitat de la nostra economia. Aquest pla proveirà
les actuacions necessàries a dur a terme des de les diverses
instàncies de l'administració autonòmica i l'impuls d'actuacions
dutes a terme des de l'àmbit priovat i s'elaborarà amb la
participació i des del diàleg amb els agents econòmics i socials.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que amb la màxima urgència i en compliment
d'una promesa, anys i anys repetida, iniciï les obres del desviament
de la carretera Maó-Ciutadella, al seu pas per Ferreries.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que en el termini més breu possible doni
solució amb el compromís econòmic escaient, a la depuració i
reutilització de les aigües residuals dels municipis menorquins de
Maó i d'Es Castell."

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Esquerra Unida
presenta 21 propostes, de les quals retira les dues primeres i la
Mesa li ha retirat la setena, per tant, ens en queden 18, que són
propostes ben bones d'aprovar per part de tots els grups, esperam
que tenguin un suport majoritari en aquesta cambra.

La primera, que en realitat és la número 3, es justifica amb els
termes, simplement es tracta de demanar que es compleixi la
norma, i, per tant, no m'estenc sobre aquest tema. 

La quarta és voluntàriament modesta en els seus termes, i va
en el sentit d'ampliar els projectes, les perspectives de feina de
la Comissió tècnica interinsular quant a transferències a consells
insulars, pel que fa al tema de protecció civil. És voluntàriament
modesta en la seva ambició, aquesta proposta.

La cinquena és una mesura de control que jo consider que és
important. La publicitat institucional és una eina temptadora per
a qualsevol govern municipal, autonòmic o estatal, és una eina
temptadora d'autopropaganda, de propaganda partidista, i es fa
amb recursos públics, i és una eina temptadora fins i tot de fer
clientelisme als mitjans de comunicació. Per tant, jo crec que
seria d'agrair per part dels ciutadans, però jo crec fins i tot per les
pròpies institucions, evitar temptacions i crear controls objectius,
rigorosos que reglamentassin de qualque manera la utilització
d''aquesta publicitat institucional. Jo crec que la salut
democràtica ho agrairia enormement.

El punt número 6 jo crec que es justifica amb els termes,
significa que aquest parlament sigui sensible respecte de les
comunitats de gent emigrada d'aquesta comunitat que s'està
a diversos indrets i que realment mereix el suport d'aquest
parlament.

La número 8, jo crec que té importància també en el
sentit que la Llei d'espais naturals és una llei amb llums i
ombres, però, en tot cas que les llums facin llum, i, perquè
les llums facin llum, és necessari que les àrees naturals
d'especial interès estiguin efectivament ben gestionades i
que es faci efectiva la protecció d'aquests espais.

La número 9 es justifica amb els termes, és una modesta
aportació a una política global de protecció de menors que,
insistesc des del punt de vista d'Esquerra Unida, tot esforç
en política de menors serà poc per part de les institucions
d'aquesta comunitat.

La 10 i l'11 jo crec que es justifiquen també bastant bé,
signifiquen que el Govern d'aquesta comunitat s'impliqui de
bon de veres en una figura que jo crec que ens constitueix
en comunitat privilegiada respecte d'altres comunitats de
l'Estat, que és el fet de la reserva de la biosfera, a Menorca,
però, perquè això sigui una realitat constatable i fructífera,
necessita de la implicació de tothom i que tengui una
aplicació pràctica conseqüent.

La número 12 la consider important i molt en relació
amb el debat d'ahir, i la veritat és que no m'agradaria veure-
la rebutjada, perquè es manté estrictament fidel a
compromisos que des d'aquí va adquirir el president
d'aquesta comunitat autònoma, amb els objectius polítics i
amb la manera d'arribar-hi. S'hi diu que hi hagi una
campanya institucional a favor d'una reforma estatutària que
ens equipari a les comunitats més desenvolupades de l'Estat.
Pràcticament podria redactar aquesta proposició agafant
paraules del Sr. Soler del dia d'ahir. Per tant, que això es
faci efectiu i donem almanco una passa endavant en el tema
de la conscienciació ciutadana sobre aquest tema.

La número 13, exactament el mateix. És un tema
important. El Sr. Soler va dir que hi estava obert, idò, si el
Sr. Soler va dir que hi està obert i aquest parlament s'hi
manifesta a favor, jo crec que hi donarem una empenta
important, a la realització pràctica d'aquest registre
d'interessos, cosa que crec que també és un servei a la
democràcia, com el propi Sr. Soler va manifestar en el dia
d'ahir.
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La número 14 també és bona d'aprovar perquè si aquí,
després d'un munt d'anys, al final donam a llum el Suport
transitori comunitari, universalment conegut com salari social,
i no el dotam de la partida pressupostària suficient com per donar
satisfacció a la demanda, la veritat és que cream una figura buida
de contingut, una figura fins i tot discriminatòria, en el sentit que
uns usuaris hi accedeixen i d'altres, no. Per tant, jo crec que el fet
de dir que l'any 96 hi hagi -hi ha una altra proposta en aquest
sentit- prou consignació pressupostària, això és perfectament
possible per la quantitat que això significa, jo crec que és una
proposta més que raonable.

Proposta número 15, directrius d'ordenació territorial.
Simplement s'hi fa èmfasi en una cosa i complementa una altra
que hi ha hagut abans de creació d'una comissió, apart que el
Parlament pugui crear una comissió per debatre el tema de les
directrius d'ordenació territorial i dels criteris, és un tema prou
important, al nostre entendre, com perquè hi hagi participació
social en l'elaboració dels criteris per a l'aprovació d'aquestes
directrius, i en aquest sentit, pens que seria perfectament possible
donar suport a aquesta proposta d'Esquerra Unida.

La número 16 jo crec que simplement expressa un desig de
les institucions i persones implicades en aquest consell
d'agricultura ecològica, en el sentit de donar-hi més potenciació
i suport, perquè, a més és un factor important de futur per a un
sector tan castigat com és l'agricultura de la nostra comunitat
autònoma.

El tema número 17, comprenc que ja no és tan bo d'aprovar,
ho dic per si algú s'ha despistat i es pensa que todo el monte es
orégano, idò, no, la proposta número 17 és una proposta de calat
polític que significa que des d'Esquerra Unida, com vaig
manifestar ahir, no concebem l'ecodesenvolupament compatible
amb la incineració, i, per tant, convidam el Govern de la
Comunitat Autònoma a traves d'aquest parlament a reelaborar el
Pla de residus sòlids urbans, a eliminar-ne el tema de la
incineració i a potenciar la recollida selectiva, el reciclatge i la
reutilització.

La proposta número 18 jo crec que es justifica també bastant
bé. Jo crec que després d'una polèmica una mica estèril,
manifestada en la comissió i en aquest plenari en diversos debats,
tothom veu clar que l'estalvi d'aigua no només és un desig, és una
necessitat objectiva, i, per tant, jo crec que es materialitzi en una
norma aquesta voluntat política sempre serà favorable als
interessos de tothom.

El punt número 19 jo crec que apunta cap a un tema de cabdal
importància. Ahir el Sr. Soler va admetre els perjudicis que
ocasionava l'estacionalitat en matèria de precarietat de
col•locació. Per tant, jo crec que una acció coordinada des de
diverses instàncies del propi Govern i del conjunt de
l'Administració autonòmica on s'impliquin els sectors econòmics
i els agents socials per tal d'elaborar un pla d'actuació contra
l'estacionalitat, jo crec que és un objectiu perfectament
compartible per part de tots.

Les propostes números 20 i 21 reflecteixen dues
qüestions que són enormement sentides per àmplies capes
de població de Menorca, dues qüestions que no desperten
polèmica des del punt de vista polític. Jo crec que és
necessària aquesta desviació de la carretera, és necessària
aquesta estació depuradora per als municipis de Maó i es
Castell, i efectivament seria bo que aquest parlament es
manifestàs en aquest sentit i que instàs el Govern a fer totes
les accions possibles i necessàries perquè aquests dos
objectius es convertissin en realitat. Moltes gràcies.

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Grosske. Grups que hi vulguin
intervenir? Per part del Grup Mixt, té la paraula el Sr.
Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament, Els Verds votarem
favorablement totes ls propostes presentades per Esquerra
Unida, per diferents motius; per exemple, algunes de les
propostes, la 3 i la 4, fan referència a la potenciació dels
consells insulars i de les transferències, per tant, hi estam a
favor. Hi ha algunes que també ens han agradat perquè fan
referència a una major participació de la societat civil en la
gestió de tot els assumptes que ens pertanyen, com són les
propostes 5, 15 i 19. I després, òbviament, no podem estar
en contra de tot allò que fa referència a gestió, vigilància i
millora d'espais naturals aprovats, com són les propostes 8,
10 i 11. Per tant, anunciï que Els Verds votaran a favor de
totes i que els dos representants d'Unió Mallorquina votaran
a favor de totes, excepte a la número 17  i a la número 5, on
s'abstendran. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula la Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM donarà suport
a totes les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Esquerra Unida, ja que aquestes disposicions
impregnen en certa manera la filosofia del nostra grup
parlamentari, com poden ser la defensa del medi ambient,
la defensa de la societat del benestar, la defensa del valor de
la solidaritat, també defensa que es dotin els continguts dels
diferents consells insulars i també el foment de la
transparència en la gestió de les diferents institucions i
administracions. Ara bé, Sr. Grosske, crec que serà difícil
que la proposta de resolució número 12 vagi endavant, ja
que, el Grup Parlamentari del Partit Popular, majoritari en
aquest parlament, sabem que no va votar a favor de la
reforma de l'Estatut i tampoc no sabem si votaran a favor o
donaran suport a una campanya a favor d'aquesta reforma.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bover. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Una
vegada analitzades les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari Esquerra Unida, hem de dir que el nostre grup
donarà suport a quasi totes elles. Ens pareix encertada la
proposta d'incloure dins la present legislatura la transferència en
matèria de protecció civil. Com molt bé ha dit el representant del
grup parlamentari que ho proposa, es tracta d'una proposta
modesta, nosaltres creim que hauríem d'anar més enllà, i així ho
hem manifestat en relació amb el pla presentat pel president del
Govern en aquest debat. Creim que és un pla de transferències
poc ambiciós i que seran necessaris un caramull d'anys perquè
els consells juguin el paper important que els pertoca jugar.

Per altra banda, també creim que és encertat, i així es desprèn
de molts de debats que s'han fet en aquesta cambra, regular totes
aquelles matèries i posar en marxa totes aquelles mesures que
afavoreixin una major transparència i eficàcia en les institucions;
sense cap dubte, regular la publicitat institucional n'és una, per
evitar que es pugui produir malgastament de doblers, abusos i
perquè les accions que es duguin a terme en aquest tema siguin
realment proporcionals a allò que realment es persegueix.

També hem manifestat de forma reiterada la necessitat de
desenvolupar la Llei d'espais naturals. Sense cap dubte, va ser
importantíssim posar tota una sèrie de mesures en matèria de
protecció urbanística a aquests espais naturals, però el que és
cert, i ho hem repetit ja molts de vegades, és que no ens podem
aturar aquí i que, per tant, s'ha de desenvolupar aquesta llei
creant els instruments de gestió necessaris per mantenir i
conservar així com cal aquests espais.

També donarem suport a tot allò que faciliti el consens en
matèria de directrius d'ordenació del territori, així com que es
compleixin els compromisos, i, per tant, que també s'hi posin els
mitjans econòmics necessaris, per dur a terme tot allò referent a
la declaració de Menorca, reserva de la biosfera.

Hem estat també sempre a favor, perquè aquí ja se'na discutit
en moltes d'ocasions, d'adoptar un pla de mesures concretes en
relació amb l'estalvi d'aigua. Nosaltres creim que aquest recurs
sí que ha de jugar un paper molt important a l'hora de facilitar
nous creixements urbanístics, així com també donarem suport a
tot allò que impliqui finalitzar el pla de depuració d'aigua i la
posada en marxa de plans de reutilització.

Donarem suport també a les propostes en relació amb
l'agricultura ecològica i, com se suposa, a lluitar a en contra
de l'estacionalitat, i que, a més, això, com molt bé es
proposa per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida, es
dugui a terme de forma consensuada amb els agents socials.

En definitiva, donarem suport a quasi totes les propostes,
excepte a la número 12 i a la número 17.

A la número 12 perquè som escèptics davant d'aquestes
grans campanyes institucionals i, a més, perquè creim que
aquest govern, el govern que hi tenim, prou feina té en
aquest moment amb gestionar tot allò que té al mig; en tot
cas, pensam que, en una matèria tan important, seria
convenient que abans de realitzar grans campanyes, hi
hagués un consens ample sobre els contenguts. Per tant,
creim que en aquest moment és un tema prematur i que, en
tot cas, si hi hagués un consens ample sobre els contenguts,
ja en parlaríem.

Quant a la proposta número 17, diré que nosaltres estam
totalment d'acord amb modificar el pla director, amb
ampliar-lo, amb donar prioritat a la reducció en origen, a la
reutilització, ala recollida selectiva i al reciclatge, no només
hi estam d'acord, el Consell Insular de Mallorca va prendre
un acord en relació amb aquest tema precisament a proposta
del grup de consellers socialistes. Amb el que no podem
estar d'acord és amb eliminar la incineració amb recuperació
d'energia, precisament perquè l'experiència de països més
avançat que el nostre ens diu que la reducció, la reutilització
i el reciclatge tenen uns límits, i, per tant, és necessari tenir
un sistema complementari per poder fer un tractament
integral de tots els fems; dels sistemes que puguin
complementar les accions en matèria de reducció,
reutilització i reciclatge, dels sistemes que coneixem,
abocadors i incineració, nosaltres pensam que l'escollit a
Mallorca, la incineració amb recuperació d'energia és, dels
dos sistemes, el més segur i el mes eficaç. Per altra banda,
no és lògic que en aquest moment es prengués  una
resolució en aquests termes, quan fa molt poc hem acordat
en el consell insular crear una comissió precisament per
estudiar possibles alternatives, deixem fer feina aquesta
comissió i llavors, en tot cas, ja prendríem resolucions. De
totes formes, s'han de fer dues precisions més: que, quant a
aquest tema, hi ha una concessió, és a dir, el pla director ja
està en marxa, no estam en aquest moment cercant els
sistemes millors, sinó que ja tenim un pla director en marxa,
per tant, amb un bon grapat de mils de milions de pessetes
enmig i, per tant, això necessita, des del nostre punt de
vista, d'un estudi molt important i no prendre decisions tan
a la lleugera; per altra banda, nosaltres creim també que el
pla director s'haurà de modificar per a  altres temes, com per
exemple per al del compostatge.

Per tot això, donarem suport a totes les propostes,
excepte a la número 12 i a la número 17. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Antich. per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo li
proposaria en primer lloc, al Sr. Grosske, una transacció respecte
de la proposta de resolució número 6. Ell hi demana instar el
Govern de la Comunitat a ampliar el suport a les comunitats
balears a l'exterior; el nostre grup, Sr. Grosske sap que any rera
any el Govern destina una partida més o manco important a
intentar ajudar aqueixes comunitats balears que hi ha a l'exterior.
La llei és de l'any 92 i ja duim tres o quatre anys dedicant una
partida pressupostària a aquests efectes. La nostra transacció
aniria en el sentit que si allà on posa "ampliar" ho canviàssim per
"continuar", el nostre grup estaria disposat a donar suport a
aqueixa proposta de resolució. Fins i tot la priorització que en fan
vostès, seguint la redacció de la seva proposta de resolució,
estaríem disposats a acceptar-la sense cap problema. La
transacció, en concret, seria canviar "ampliar" per "continuar";
si vostès estan disposats a aqueixa transacció, el nostre grup hi
votarà que sí.

Respecte de les altres propostes de resolució, n'han
presentades 21, de les quals n'han retirades una sèrie, cregui'm
que nosaltres ahir vespre, a la reunió de grup, vàrem intentar fer
un esforç per analitzar-les, i ens sap greu, però no podem donar
suport a la resta de les seves proposicions; a unes perquè
consideram que en certa manera surten un poquet de la línia del
debat d'aquests dies, a les altres perquè hi ha unes propostes de
resolució del nostre grup parlamentari on certs aspectes que
vostès proposen ja els contemplam, com podria ser, per exemple,
la prioritat que hi haurà a l'hora de fer els plans especials que
desenvolupen la Llei d'espais naturals o els criteris i el planning
que s'ha fet a l'hora d'aprovar les directrius d'ordenació del
territori, a unes altres propostes de resolució nosaltres tampoc no
donarem el nostre suport perquè creim que són coses que el
Govern ja fa, i no té sentit avui votar aqueixes propostes, perquè
el Govern ja té el seu timing marcat amb una sèrie d'actuacions,
i hi ha unes altres propostes de resolució que consideram que en
certa manera són un poc utòpiques, si em permet que ho digui,
i que, com molt bé s'ha dit aquí, les utopies no es poden votar.
Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Segons s'indica, s'ha fet una
proposta de transacció, i vull sol•licitar si s'accepta per part del
grup proposant.

Sr. Diputat, té vostè la paraula per manifestar si accepten o no
aquesta proposta.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

I res més, no és ver?

EL SR. PRESIDENT:

I res més.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

M'ho temia. La veritat és que no l'acceptam perquè per
dir que es continuï igual no es fa una moció; sempre es fa
una moció perquè es faci qualque cosa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant es manté la proposta tal com ve
redactada per part del grup proposant.

I passam a les propostes presentades pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la paraula el Sr. Mateu
Morro.

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
consensuar amb els grups parlamentaris el calendari de
tramitació de les lleis d'atribució de competències als consells
insulars i el seu contingut.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
consensuar amb els grups parlamentaris, dins les mesures de
regeneració democràtica, la modificació del Reglament del
Parlament, de tal manera que sigui possible la creació de
comissions d'investigació amb tan sols la sol•licitud de dos
grups parlamentaris.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
comparèixer davant el Parlament per tal d'explicar el destí i el
procés d'adquisició de l'edifici de Can Salas.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre una comunicació al Parlament sobre la política
d'avals de l'empresa pública Isba i la política d'inversions de
la Societat Balear de Capital Risc.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
suprimir la seva participació a l'empresa pública Isba i a la
Societat Balear de Capital Risc atesa la seva incapacitat
demostrada de marcar polítiques coherents respecte
d'aquelles, i d'informar-ne al Parlament.

6. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'actuació del
Govern en relació a la incapacitat per dur a terme les
inversions previstes dins l'objectiu 5b, que han frustrat les
esperances, dipositades per ajuntaments i ciutadans, que el
mateix Govern havia suscitat.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar les directrtius del Pla hidrològic, en el sentit de:
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a) Donar prioritat als usos agrícoles per damunt dels recreatius.

b) Suprimir el projecte de transvassament de les Font de S'Olla
i Ses Lladones de Sóller.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a unificar en
una sola direcció general de Medi Ambient tota la gestió
mediambiental del Govern de les Illes Balears, avui dispersa.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
en el termini de sis mesos tots els plans especials de les àrees
naturals d'especial interès de cadascuna de les Illes.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a potenciar
la xarxa ferroviària de Mallorca a través d'un pla d'inversions per
al 1996 que contempli l'obertura de infraestructures existents. Així
mateix, insta el Govern a presentar a la Comissió Tècnica
Interinsular, en el termini de sis mesos, un projecte de llei
d'atribució de competències als consells insulars en matèria de
ferrocarrils (SFM).

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
condicionar la cessió dels terrenys de l'estació dels trens de Palma,
que es garanteixi el manteniment del quilòmetre 0 a la Plaça
d'Espanya.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Governn a
impulsar els organismes consultius i de participació adscrits a la
Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i especialment el
Consell Agrari i el Consell Pesquer.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a suprimir
l'empresa pública Semilla per considerar-la innecessària.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a convocar
eleccions a les cambres agràries de les Illes Balears, de tal manera
que aquestes es puguin celebrar dins l'any 1996.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear una
línia d'ajuts per als refugis de caça per tal de disminuir la pressió
cinegètica existent.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar
en el termini d'un any el cens agrari de les Illes Balears.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a revisar
les prioritats del Pla de reindustrialització vigent.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
en el termini d'un any a la Comissió Tècnica Interinsular un
projecte de llei d'atribució de competències als consells insulars en
matèria d'indústria i comnerç.

19. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
comissió per tal d'elaborar una proposició de proposició de llei per
ser tramitada davant el Congrés dels Diputats, que permeti la
transferència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les
competències d'ordenació del comerç.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prendre
mesures contundents per tal d'eradicar l'oferta turística no
legalitzada.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en el termini de tres mesos, una comunicació al
Parlament sobre el grau de compliment del Pla de
modernització de la planta hotelera.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
suprimir la Direcció General de Promoció Turística, i a
presentar en el termini de tres mesos una llei d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de promoció
turística.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure la signatura de convenis de col•laboració amb la
Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana, en
matèria lingüística i cultural, en aplicació del que estableix la
disposició addicional segona de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
doblar per a l'any 1996 la dotació econòmica de les escoles de
música.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que,
mitjançant els convenis de col•laboració amb el Ministeri
d'Educació i Ciència, s'exigeixi el coneixement del català als
ensenyants per poder obtenir plaça dins el territori de les Illes
Balears.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure, mitjançant la signatura de convenis de
col•laboració, la progressiva normalització lingüística de
l'Administració perifèrica de l'Estat.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, abans de l'inici del proper període de sessions, una
comunicació al Parlament en matèria de política lingüística,
que contempli el programa d'actuacions previstes pel Govern.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
consensuar amb el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament
de Palma la modificació dels estatuts de la Fundació Balear
per a la Música, així com el nomenament dels seus càrrecs
directius.

29. El Parlament de les Illes Balears reclama al Partit
Popular les quantitats cobrades de la concessionària del túnel
de Sóller, i insta a ingressar-les a la Tresoreria General de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
augmenti per a l'any 1996 l'aportació econòmica sobre el salari social.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
gestioni amb els diferents sindicats la situació del personal laboral
de Gesma.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d'un circuit de centres d'acollida per atendre les persones
amb una problemàtica social crònica.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a integrar
dins una mateixa conselleria les competències de menors i acció
social garantint d'aquesta manera la unificació de criteris i
coordinació de recursos.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer una
aportació econòmica al Fons mallorquí de solidaritat i cooperació.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a incloure
una partida pressupostària destinada al tercer món equivalent al
0,7% dels pressuposts de la Comunitat.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern a suprimir les conselleries de la Funció Pública i sense
Cartera."

EL SR. MORRO I MARCÉ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Les
propostes que presenta el Grup Nacionalista-PSM són 36, de les
quals n'hi ha dues que hem retirat, que són la número 5 i la
número 19.

El nostre grup creu que aquest conjunt de propostes
representa una aportació que de fet pràcticament en la seva
totalitat és acceptable, respon a un debat extens en el qual
aquests temes varen ser discutits, i volem fer constar que creim
que dins la línia de consens, realment novedosa -això ho hem de
reconèixer-, aquest tarannà obert en el qual no hi ha tanta
prepotència, i això és positiu, i ho reconeixem així, és important
que això es demostri amb fets, i es vegi aquesta predisposició al
consens amb els acords que es puguin deduir d'aquest debat.
Nosaltres hem presentat un primer bloc de propostes que són,
dins aqueixa línia de consens, de democratització, d'obertura a la
societat, un consens que certament no és aquell que hem vist a la
Fundació Balear per a la Música, allò de sis més un, o de sis
enfront d'un, això no és consens. Això és una altra cosa, a la qual
ja estàvem acostumats, i que nosaltres no acceptam ni creim
democràtic, ni creim correcte. 

La primera proposta és que es consensuïn amb tots els grups
parlamentaris el calendari de tramitació de les lleis
d'atribució de competències als consells insulars, i els seus
continguts I ho feim així, i especificam amb els grups
parlamentaris, perquè no creim que la vertebració
institucional d'aquesta comunitat autònoma, de la qual els
consells són una part importantíssima, hagi de ser una
qüestió de partidisme, una qüestió sotmesa a qüestions
d'oportunitat, de si ara governen els meus o no governen, o
que és el que jo em vull retenir o el que no em vull retenir,
sinó a una visió global que permeti fer passes coherents, i
no a l'arbitri dels interessos partidistes com es va manifestar,
per exemple, amb la modificació del la Llei electoral que
nosaltres hem plantejat, i altres grups parlamentaris han
plantejat. No facem, per tant, una qüestió de partidisme la
vertebració de la nostra comunitat autònoma, sinó que
partim de criteris de consens, tal i com el president va
proposar.

En segon lloc, la segona proposta, una mesura que
entenem que és plenament coherent, és que sigui possible en
aquesta cambra la creació de comissions d'investigació tan
sols amb la sol•licitud de dos grups parlamentaris. Això
creim que és important si volem recuperar el paper del
Parlament com a cambra que controla l'actuació del Govern,
i cambra viva, que no és un lloc on es fan debats, que moltes
vegades no tenen concrecions, no permeten exercir la funció
democràtica del Parlament.

En aquest mateix sentit anirien les propostes 3 i 4,
potenciar la nostra cambra parlamentària, instant el govern
a comparèixer i explicar qüestions importants, com és allò
que ha passat amb l'adquisició de l'edifici de Can Sales, i
tota la qüestió de política d'avals de l'empresa pública Isba,
i la política d'inversions de la Societat Balear de Capital
Risc. El nostre parlament es troba amb una limitació que ve
determinada per les competències que exercim, que són
molt poques, són molt escasses. És una cambra que qualque
vegada pareix que li donam una ressonància, els debats es
duen amb una transcendència, i llavors veim què hi ha
davall, i trobam poc. Perquè ni hi ha Educació, ni hi ha
Sanitat, ni hi ha allò que dona cos a les comunitats
autònomes amb una mica d'àmbit competencial, les
comunitats autònomes que deim històriques, o que han
sabut lluitar, que no ha estat el cas de la nostra, per
aconseguir unes competències. Si al Parlament li eliminem
possibilitats d'exercir les seves funcions encara anam cap un
major provincianisme.

Després, la proposta de resolució número 6 la vàrem
comentar ahir, no m'hi estendré. Rebutjam l'actuació del
govern en tot el relatiu a l'objetiu 5B. Comprenem que hi
pot haver mancances econòmiques. Si n'hi ha és perquè el
Govern balear no ha sabut ni ha volgut lluitar per resoldre
temes importants del seu finançament. Però entenem que ja
seria una pura ironia que un tema tan important que és tot
allò que afecta el medi rural, i aquest és un dels objectius
del 5B, estigui així com està, frustrat, desesperançat,
contradient el que va dir el Sr. Soler quan va parlar de la
famosa esperança. Per a nosaltres, el tema del medi ambient
és un tema lligat a la permanència del la vida econòmica en
el Pla, a la Tramuntana, a les illes de Menorca i d'Eivissa,
als municipis rurals, que necessiten inversions i necessiten
recursos.
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I per això, i en la mateixa línia, la proposta número 7, on
plantejam algunes qüestions ja debatudes sobre el tema
hidrològic, que fan referència que no s'expoliïn els recursos
hídrics dels pobles, del medi rural, de la pagesia, en funció d'uns
interessos de creixement, moltes vegades purament especulatius.
Ahir sentíem, i ho reflexionàvem, la intervenció de la Sra. Maria
Salom, allò que som la comunitat autònoma que té grans espais
naturals, els que tenim més espais naturals protegits. Ho veim
escrit a publicacions del Govern balear, quan veim unes taquetes
de color verd que representen el 30% de la nostra comunitat
autònoma. Pensam que això s'ha de concretar i que hi ha d'haver
mesures, que s'han de determinar en els plans especials de les
àrees naturals, que això és ben urgent, perquè protegir no és fer
unes taques, no és fer unes normes. És fer efectiva aquesta
protecció, perquè alerta que aviat no ens trobem que aquestes
àrees naturals de natural en tenguin poc, i siguin teòricament
àrees naturals, però hagin estat degradades sense funcions, sense
una ordenació dels seus usos.

En el tema del tren, és una tasca que ja fa molts d'anys que es
lluita en aquesta comunitat autònoma, Sr. Soler, fa molts d'anys
que es treballa. Vostè va esser injust ahir, i va fer una
generalització falsa perquè, li vull recordar, que el PSM, si
haguéssim d'ajuntar en un carpeta les iniciatives que hem
proposat en aquesta cambra sobre el tren, quan era una funció i
una competència en mans del Govern central, i instarem, i
lluitarem, i treballarem, podríem haver de menester bastant
d'espai per reunir totes aquelles iniciatives que quasi sempre
varen caure en un sac buit. Per tant, nosaltres continuarem
lluitant per allò que creim que és millorar la xarxa ferroviària, i
per això demanam plans d'inversions, demanam, també, i
proposam l'atribució de competències als consells insulars. I
això, Sra. Salom, és lògic. Això és coherent. També proposam
que es mantengui el quilòmetre zero a la Plaça d'Espanya, això
és evident.

I pas a una altra bateria de propostes que són de caire
econòmic. Ahir varen esser, la majoria d'elles, argumentades. La
12, 13, 14, 15, 16, fan referència a la democratització del sector
agrari fent possible la racionalització administrativa i és posar en
funcionament una sèrie d'instàncies, com són el Consell Agrari
i el Consell Pesquer. I la número quinze, proposam una sèrie
d'ajuts per a refugis de caça, perquè pensam que a les Illes
Balears hi ha una excessiva pressió cinegètica i que fan falta
mesures que minvin, en benefici precisament d'aquesta activitat,
l'excessiva pressió existent.

En matèria d'indústria i comerç proposam, la proposició 17,
revisar el Pla d'Industrialització, la 18, una llei d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'indústria i
comerç.

En matèria turística proposam mesures actives, clares,
per tal d'erradicar l'oferta turística no legalitzada. Creim que
és un tema bàsic, el compliment de la normativa a tots els
nivells, hem insistit, s'ha insistit molt en temes com la
inspecció, i podem continuar insistint. I també ens preocupa,
i per això proposam que s'efectuï una comunicació en el
Parlament sobre el grau de compliment del pla de
modernització de la planta hotelera. També, la proposta 22,
suprimir la Direcció General de Promoció Turística i
presentar una llei d'atribucions, en el termini de tres mesos,
de competències als consells.

En matèria cultural, proposam instar el Govern a
promoure la signatura de convenis de col•laboració amb les
comunitats autònomes que tenen la nostra mateixa llengua,
d'acord amb el que propugna l'Estatut, i d'acord amb el
pacte proposat a les conclusions del segon congrés de la
llengua catalana, i seguint altres precedents bastant clars. I
volem dir una cosa, això és una qüestió que interessa,
sobretot, les Illes Balears. El fet de beneficiar-nos de
recursos, de possibilitats en matèria lingüística i cultural,
que altres comunitats autònomes que tenen més volum de
competències, que tenen més experiència, que han treballat
més, que no és un descobriment nou, com pareix que feim
nosaltres aquí, sinó que hi duen una tradició d'anys, de
treball, d'organització, creim que ens interessa a nosaltres
participar en convenis que beneficiaran la nostra cultura i la
nostra política lingüística. Proposam, també, i instam el
Govern, volem que s'insti el Govern que es dobli per a l'any
96 l'aportació a les escoles de música, que en aquests
moments s'estan reduint.

En matèria de política lingüística, voldríem que s'instàs
el Govern a establir convenis amb el Ministeri d'Educació
per exigir el coneixement de català als ensenyants, cosa avui
molt relaxada i que en absolut no s'acompleix. Igualment,
voldríem que s'instàs, en aquest mateix sentit, la progressiva
normalització de l'administració perifèrica, que volem
remarcar que, en alguns aspectes, té nivells avançats de
normalització, en altres no es fa res, però que també, en
alguns casos, hem constatat voluntats de progressiva
normalització, i en aquesta cambra en volem deixar
constància. Demanam una comunicació político-lingüística.
I després feim una proposta que pot semblar contundent,
exagerada deia ahir el Sr. Soler, que és reclamar al Partit
Popular les quantitats cobrades de la concessionària del
túnel de Sóller. Por parèixer contundent però creim que això
seria una bona manera de restablir la salud democràtica i la
confiança en els polítics, esser conseqüents i coherents en
coses que ja semblen constatades, que semblen evidents.

Política social, demanam augmentar les aportacions al
salari social. Creim que 50 milions són molt pocs. Pensam
que 100 o 150 serien el mínim. I demanam, també, la
proposta 34, i ja vaig acabant i reduint l'exposició, que el
Parlament insti el Govern a fer una aportació econòmica al
fons mallorquí de solidaritat i cooperació, i igualment,
afegiríem, aquí no s'ha constatat, a altres fons que puguin
existir a Menorca o Eivissa en aquest mateix sentit. I això
ho proposam perquè els fons de solidaritat i cooperació no
són instàncies partidistes. Són instàncies que just volen
assegurar una major eficàcia i una major coherència a totes
les actuacions de les administracions perquè no siguin tan
disperses. Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició dels diferents
grups parlamentaris, per part del Grup Mixt, té la paraula el Sr.
Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Dir que bàsicament el Grup Mixt està
d'acord amb les proposicions presentades pel Grup Nacionalista-
PSM, perquè toquen una mica grans àrees en les quals,
òbviament, estam d'acord, prioritats, ecologisme, agricultura,
democratització de les institucions, eliminació d'empreses
públiques innecessàries, potenciació de la política lingüística,
una, la 20, molt interessant sobre eradicació de l'oferta turística
il•legal, ja seria hora que el Govern balear s'ho prengués
seriosament, la número 8, crec que és poc pretensiosa, sobre la
unificació de la gestió ambiental dins la Direcció General de
Medi Ambient, però bé, en qualsevol cas anunciar que el Grup
Mixt votarà favorablement totes les propostes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Esquerra Unida, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Dir, també, que des d'Esquerra
Unida es donarà suport a quasi totes les propostes presentades
pel Grup Nacionalista, perquè efectivament són perfectament
assumibles dins la línia de la política que planteja Esquerra
Unida. Hi ha qualque, jo no diria dificultat, però, per exemple, a
la proposta número 9, quan planteja la presentació en el termini
de sis mesos de tots els plans especials de les àrees naturals
d'especial interès, realment el termini és certament ambiciós en
la seva expressió numèrica, però jo crec que la voluntat política
és clara i compartida que això estigui enllestit com més aviat
millor. Ens abstendrem en el tema de la proposta número 22, no
tant perquè no creim que els consells insulars no hagin de tenir
un paper en la promoció turística, sinó perquè la manera com
està expressada la proposició que ve a significar que la
Comunitat Autònoma com a tal, és a dir, el Govern autònom
deixi de tenir un paper en la promoció turística, la veritat és que
no ens sembla una redacció afortunada, i en aquest sentit, ens
abstendrem. Ens abstendrem també en una altra qüestió que és
el tema número 30, del salari social, no perquè no estiguem
d'acord en augmentar la partida pressupostària, lògicament, sinó
perquè l'expressió de la proposta és excessivament raonable.
Simplement mantenint la dotació pressupostària en pessetes
constants, es compliria per part del Govern la moció aquí
presentada, perquè lògicament suposaria un increment en termes
nominals de l'aportació econòmica. Llavors, no sé la posició que
tendrà el Partit Popular, però és que la veritat a Esquerra Unida
no ens agradaria fer el favor al Partit Popular, de votar a favor
d'aquesta proposta, i que damunt semblàs que tenen cap tipus
d'interès real amb aquest tema. Llavors, com a toc d'atenció,
Esquerra Unida s'abstendrà en aquesta qüestió.

Per últim, votarem a favor de la proposta número 29, és
a dir, del fet que el Partit Popular torni els doblers que
indegudament ha cobrat de comissions del túnel de Sóller,
perquè nosaltres sí pensam que la utopia ha d'esser votada
en aquest parlament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Diputada
Carme García.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades. Vull dir per endavant que el nostre grup donarà
suport a quasi totes les propostes de resolució presentades,
i per tant no farem esment de cada una d'elles. En general,
perquè coincidim en la valoració de les actuacions de
l'equip de govern, i amb els objectius polítics en matèria de
competència als consells insulars, empreses públiques, medi
ambient, agricultura, regulació de l'oferta turística, política
lingüística, salari social, i altres. En concret, i també en
concret perquè algunes d'elles recullen propostes
presentades pel nostre grup. Així passa amb el punt que
acaba d'esmentar el representant d'Esquerra Unida, el
número 30 sobre el salari social, que el nostre grup ha
presentat una proposta de resolució que també demana un
increment però és més ambiciosa perquè fixa quin ha d'esser
aquest increment, tot i així votarem a favor, naturalment.

Vull fer especial referència a l'abstenció del nostre grup
a la proposta de resolució nombre 34, relativa a l'aportació
econòmica al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació,
perquè malgrat que el portaveu del grup ha fet menció que
havien oblidat el Fons Menorquí de Cooperació, que sí que
està constituït, i que qualque diputat del seu grup sap molt
bé que és així, el que està escrit és que la transferència és
només al Fons Mallorquí. Nosaltres no hi estam en
desacord, però hem de manifestar que aquí en falta un.
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He dit el principi que el nostre grup donaria suport a quasi
totes les propostes de resolució. Efectivament, he dit quasi
perquè he d'anunciar el vot en contra del nostre grup a la
proposta número 29, que fa referència que el Partit Popular
ingressi les quantitats cobrades de la concessionària del túnel de
Sóller a la Tresoreria de la Comunitat Autònoma. Votarem en
contra perquè pensem que aquest tema està en via judicial, i són
els tribunals qui han de dir qui ha comès delicte i qui no, quines
quantitats s'han desviat, i a qui corresponen aquestes
responsabilitats legals. Tant en el cas del túnel de Sóller com en
els altres escàndols que han sacsejant aquesta comunitat els
últims anys i mesos, nosaltres pensam que el Govern i tots els
implicats han d'assumir responsabilitats polítiques i dimitir, si
cal. Altra cosa són les responsabilitats penals que les han de
decidir els tribunals. Donar suport a aquesta proposta és tant com
acceptar que el Parlament pot jutjar, sentenciar, i nosaltres no ho
entenem així.

Per contra, i en línia amb la nostra postura, m'agradaria fer
esment especialment a la seva proposta número 2, que votarem
a favor, de mesures de regeneració democràtica per permetre que
es puguin constituir comissions d'investigació com a instrument
parlamentari de transparència política, i que podem lligar
perfectament a altres que fa el Grup Socialista, relatives també
a la transparència política, com són compareixences quinzenals
del president al Parlament, i la creació del registre públic de
contractes. Qualsevol mesura que en aquest sentir rebés el suport
del Partit Popular i aplicada pel Govern, sí significaria un canvi
polític significatiu respecte els anteriors governs. Res més.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Joan Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
aquestes propostes que presenta el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, el Grup Popular donarà suport a un trosset
d'una, i a les altres no els en podrem donar per una senzilla raó,
que ja sé que es repeteix moltes vegades aquí però que és la
veritat, perquè moltes coses que proposen el Govern ja les fa, i
perquè altres coses més delicades que també proposen ja les fan
els jutges, que són els que ho han de fer en aquesta primera
instància. De totes maneres, volem agrair les paraules del seu
portaveu referents al president del nostre govern, i celebrar tots
conjuntament aquest nou tarannà, a què vostè feia esment, el
mateix que també ahir, d'una manera especial, el seu company de
grup parlava que entre tots havíem d'abraçar la nostra llengua. En
aquest sentit democràtic i de diferència ideològica, com és lògic
perquè si no tots estaríem igual, jo passaré a defensar, quasi bé
punt per punt, no tots, però sí alguns d'ells.

El primer punt, nosaltres votam que no, perquè és la comissió
tècnica la que ja diu quin és el calendari en què s'han de fer
aquestes atribucions de competències, per tant ja ho faran ells,
allà on hi són tots, per cert. Els números 2, 3, 4, i 6, creim que els
consellers ja han donat prou constància de la seva voluntat de
manifestar davant aquesta cambra i les comissions allò que ells
estan fent, i també crec que puc dir que tant uns consellers com
els altres, d'acord amb el que estableix el Reglament, estan
disposats a venir davant les comissions pertinents per tal de
donar les explicacions adients. No és necessari concretar quines
són les obligacions del Govern i dels consellers, perquè, com
deia, ja ho estan fent.

Al punt número 7, sí que li donam suport, però al
principi de la meva breu intervenció deia que només
n'aprovaríem un trosset, perquè ja li puc avançar que
nosaltres aprovarem el punt 19 que presenta el PSOE en
aquest mateix sentit, i per tant d'acord amb el que estableix
el Reglament de la Cambra, el Sr. President ja haurà pres
esment d'aquest punt, i ja es veurà que la seva proposta
haurà decaigut, almenys en aquest apartat segon. Però sí que
els donam la raó.

Quant al punt número 8, puc avançar que el Govern no
vol fer una sola Direcció General de Medi Ambient, però sí
vol crear una agència de medi ambient, almenys aquesta és
la voluntat. Per tant, poden constatar, una vegada més, que
la voluntat que ahir expressava el nostre president, o abans
d'ahir, de diàleg i consens, si bé per ventura no és a cada un
dels punts, almenys en la filosofia de protecció
mediambiental està ben reflectit en aquest avanç de creació
d'una nova agència de medi ambient, que ja li puc avançar.

Quant al punt 9, ens permetrà que sigui el Grup Popular
qui s'avanci a l'aprovació perquè aquesta filosofia que
vostès expressen aquí, està quasi idènticament recollida a
l'apartat f que aprovarà el partit majoritari. Una altra vegada
més el consens també ha arribat fins aquí.

Quant al tema del tren, de què tant se n'ha parlat aquí, la
veritat és que no és un tema que jo conegui molt, però sí que
em van convèncer molt i molt, naturalment a mi i al meu
grup, les paraules que va dir el president del Govern
referents a la problemàtica passada i present que té aquest
mitjà de comunicació. Dic que crec que podem estar
tranquils per si algú estima d'una manera especial el tren,
que crec que porta fins a Inca, aquí en tenim digníssims
representants i en buenas manos está el pandero, que bien lo
sabrán tañer, que diu aquell adagi castellà.

Quants als punts 12, 13, 14, 15, 16, i 17, estan
pràcticament recollits molts d'ells, en la filosofia que té
aquest govern, i els que no estan recollits, senzillament,
votarem que no perquè al Govern li sembla o bé que està en
la seva voluntat fer-ho, o bé que alguna vegada hi ha alguna
dificultat pressupostària, perquè com s'ha dit tantes vegades
aquí, els recursos són limitats.
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Quant al número 20, que fa referència que el Govern prengui
mesures contundents per tal d'erradicar l'oferta turística no
legalitzada, si miren vostès damunt el meu escó, he fet dur un
diccionari per buscar exactament el significat de la paraula
contundent, i vol dir dirigir-se a una persona a cops. El nostre
benvolgut conseller de Turisme, l'amic Joan Flaquer, ho tendria
difícil, ell i els seus dotze inspectors, si havien de rebre a
aquelles persones que han fet possible que la nostra comunitat
sigui tan rica gràcies al turisme, si aquelles persones d'una
manera legal o il•legal, que jo no m'hi pos, els han de rebre o
expulsar d'una manera contundent, sembla esser que seria una
mica massa exagerat, i en qualsevol cas, aquest no és el tarannà
del Partit Popular. El que faci una cosa mal feta que la pagui,
però no cal donar-li pedregades.

Quant al número 23, aquest modest diputat que els parla, dir,
com algú de vostès ja sap, que fa uns tres anys, aproximadament,
a proposta del Consell d'Eivissa i Formentera, va tenir lloc a la
ciutat d'Eivissa una cimera de consellers de cultura de Catalunya,
de València i de les Balears, que per la seva raresa, per dir-ho
d'alguna manera, va estranyar a molta gent, semblava que no era
possible que València, Catalunya i Balears ens posàssim d'acord
en temes que a tots ens interessen quant a cultura. I va resultar
que el clima acollidor de l'illa d'Eivissa va fer possible que els
consellers de cultura d'aquestes tres comunitats arribassin a
alguns acords i que també arribassin a algunes concrecions, i
com vostès saben, hi ha el Patronat Ramon Llull, que no és que
sigui una eina primeríssima, però sí que almenys és una voluntat
de demostració que és possible l'enteniment amb el respecte
mutu a la història, a l'autonomia i a la idiosincràsia d'aquests tres
països.

Quant al punt 24 li direm també que no, perquè a mi
personalment com a diputat d'Eivissa, m'agradaria que en lloc de
doblar-se la quantitat per a les escoles de música, es creassin
escoles de música a les illes que no n'hi ha. Per tant, abans de
doblar les que ja hi són, creem les que no hi són. Si la seva
proposta, tal vegada, hagués anat en aquest sentit, no dubti que
hauria lluitat perquè això fos possible, però no és bo que uns
tenguin mil i encara se'ls hi dobli, a proposta de vostès, i que uns
altres no tenguin res. Jo ja reconec que vostès són de Mallorca i
que d'Eivissa i Formentera no en saben res, però què li hem de
fer, el seu partit allà no té èxit.

El 25 és el coneixement del català dels ensenyants per poder
obtenir plaça dins el territori de les Illes Balears, vostès haurien
de saber que quan un mestre o un catedràtic obté plaça a les
Balears i no domina el català, per tal que tengui una possibilitat
de fer efectiva la plaça que amb tant d'esforç ell ha aconseguit,
se li donen dos anys per poder tenir els certificats que se li
exigeixen. Altra cosa és que aquesta normativa no es pugui
canviar o no s'hagués de canviar, però el que és cert és que el que
està fet ara pel Ministeri és això que jo els dic.

Quant a la 26, el Govern fa cursos oberts de català per a
tothom, funcionaris de la Comunitat, locals, i també per això que
vostès proposen, per administració perifèrica de l'Estat. Una
vegada més he de dir que el que vostès proposen el Govern ja ho
està fent. Tal vegada si no ho fes sí que diríem que sí. Però com
que ja ho està fent no cal que ho hagin d'aprovar.

Quant a la proposta número 29, al nostre grup ens
sembla que qui ha de parlar, com he dit al principi d'aquesta
intervenció, ja parlarà, i per tant no ens fiquem en camises
d'onze vares que la justícia ja parlarà i, si s'ha de fer alguna
cosa, ja es farà. Però no està en mans del Parlament, sinó
que està en altres instàncies.

Quant al punt 35, perquè ja s'ha encès el llum vermell, el
president del Govern ja va manifestar aquí la voluntat ferma
que abans d'acabar, o com a màxim acabada aquesta
legislatura, l'aportació serà del 0'7% dedicat al tercer món.
En podem parlar les vegades que facin falta, poden fer
vostès les propostes que vulguin, però el Govern està decidit
a defensar aquesta postura i així ho farà.

I finalment la proposta número 36, també votarem que
no, perquè, com vostès saben molt bé, les prerrogatives que
té el President del Govern una, claríssima, és la de poder
nomenar o destituir els seus consellers, tenguin cartera o no
en tenguin. Per tant, al César lo que es del César, i a la
Cambra el que és de la Cambra, però aquesta és una potestat
que té el president.

Acabar recollint el seu tarannà democràtic i també, en
aquest to dialogant del qui és un mestre, el nostre president
Soler, he dit el que havia de dir el meu partit. Moltes
gràcies, senyores i senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a les propostes... Té
vostè la paraula per una qüestió d'ordre.

EL SR. MORRO I MARCÉ:

Efectivament, gràcies, Sr. President. Voldríem fer
constar que la proposta número 34 que per error
mecanogràfic hem posat "Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació", hauria de dir "els diferents fons insulars de
Solidaritat i Cooperació".

EL SR. PRESIDENT:

Jo entenc que aquesta és una modificació substancial i
no un error mecanogràfic, i crec que les senyores i els
senyors diputats així ho entenen. Si hi ha unanimitat a la
Cambra perquè es modifiqui, es podrà modificar sempre que
hi hagi acord per part de tots els portaveus. Però no és una
correcció d'error, sinó una modificació.

Allà on diu... La proposta número 34, no? Hi ha
inconvenient que es modifiqui en aquest sentit? Idò queda
modificada en el sentit exposat per part del portaveu del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
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Passam a les propostes de resolució..., per part del Grup
Socialista té la paraula el seu portaveu Sr. Francesc Quetglas.

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dotar a
partir dels pressuposts de la Comunitat per al 1996, el suport
transitori comunitari/salari social amb una partida equivalent, com
a mínim, al 0,7% dels pressuposts generals ordinaris.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a activar
programes dirigits a l'orientació i a les ajudes a les famílies i
menors especialment en situacions de risc social.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dotar
adequadament i especialment les illes menors d'infraestructures i
serveis, dirigits a la protecció de menors en situació de
desemparament.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a emprendre
una política decidida i efectiva per tal d'eliminar l'oferta turística
no legalitzada. A tal fi reforçarà els mitjans personals i materials de
la inspecció i prendrà la iniciativa legislativa pertinent per tal
d'augmentar l'import de les sancions corresponents.

5. El Parlament de les Illes Balears constituirà una comissió no
permanent d'estudi de l'estacionalitat amb la finalitat d'establir-ne
un diagnòstic i elaborar propostes d'actuació de les diferents
administracions competents amb l'objecte d'allargar la temporada
turística i minimitzar els seus efectes sobre l'ocupació.

6. El Govern de la Comunitat promourà, d'acord amb els
empresaris i sindicats, la creació d'una agència pública d'ocupació.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer
efectives les transferències de les competències en matèria
d'agricultura, ramaderia i pesca, menors i ordenació turística, en
el termini màxim de sis mesos, i les transferències d'artesania,
transports per carretera i cooperatives en el termini màxim d'un
any, amb el compromís d'incloure en les noves propstes de
transferències els fons d'inversió europeus i propis de la Comunitat.

8. El Parlament de les Illes Balears declara com a instrument
prioritari per a l'acció política del Govern, el diàleg social amb els
objectius següents:

- Pacte social i polític per a l'ocupació.
- Constitució del Consell Econòmic i Social.
- Participació dels treballadors en els consells d'administració

de les empreses públiques.
- Augment de les prestacions i serveis socials.
- Establiment d'un organisme d'arbitratge i mediació.
- Finançament ordinari de les organitzacions sindicals.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Molt Honorable
President del Govern de la Comunitat a comparèixer
quinzenalment davant la Cambra, per respondre les preguntes
i les interpel•lacions que li dirigeixin els diputats de la
Cambra.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en el termini de dos mesos, una modificació de la
Llei de la funció pública, que inclogui els coneixements mínims
de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, que s'han
de tenir per accedit a tots i cadascun dels llocs de feina de
l'Administració de la Comunitat.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, d'acord amb els sindicats, un pla estratègic per
aconseguir que el conjunt de funcionaris i personal laboral al
servei de la Comunitat, adquireixi els nivells mínims de
coneixement de la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, que s'estableix a la Llei.

12. El Parlament de les Illes Balears controlarà les
inversions financeres del Govern de la Comunitat mitjançant
una ponència creada en el si de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. Per la qual cosa, el Govern de la Comunitat
remetrà al Parlament de les Illes Balears tota la documentació
referida a cadascuna d'aquestes operacions, immediatament
després que s'hagin realitzat.

13. El Parlament de les Illes Balears acorda crear una
comissió especial de control dels contractes d'obres i serveis
de la Comunitat Autònoma. El Govern crearà immediatament
un registre públic dels esmentats contractes en compliment
d'allò que estableix la Llei de contractes de les administracions
públiques.

14. El Parlament de les Illes Balears constituirà, en el
termini de quinze dies, una ponència formada per tots els
grups parlamentaris per tal d'elaborar la proposició de llei de
finançació definitiva dels consells insulars, prevista a la Llei
de consells insulars.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
constituir en el termini màxim de dos mesos les juntes insulars
d'explotació, previstes com a òrgans de participació a la
legislació d'aigües.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a presentar, en el termini d'un mes, un projuecte de
llei de creació d'un fons de cooperació municipal.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en
el termini de dos mesos presenti al Parlament la relació de
llocs de feina amb la seva retribució íntegra anual, el nom de
les persones que els ocupen i la naturalesa de la seva relació
amb l'Administració.

18. El Parlament de les Illes Balears lamenta la manca de
compliment dels compromisos del Govern en la redacció de les
directrius d'ordenació territorial per a les Illes Balears i insta
el Govern al compliment de les resolucions del Consell de la
Unió Europea en matèria de desenvolupament sostenible en la
redacció de les directrius esmentades.
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19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la nació,
i en especial al Ministeri d'Obres Públiques, a desglossar el
projecte de transvassament de Sa Costera (Proyecto de
aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la Sierra de
Tramuntana), inclòs en el conveni d'Obres Hidràuliques Govern
balear-MOPTMA, per tal de contractar separadament, amb la
major celeritat possible, les obres de conducció a través del túnel
en construcció, en règim de concessió, variant de la Serra d'Alfàbia
(túnel de Sóller).

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remetre
als grups parlamentaris l'enquesta a la qual el president del Govern
ha fet referència en el seu discurs del 24 d'octubre.

21. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
consternació i el seu rebuig per la implicació de càrrecs públics i
de representació als escàndols econòmics del túnel de Sóller, Bon
Sossec, Brokerval-Inverbroker i Can Salas, i insta el Govern de la
Comunitat a depurar-ne les responsabilitats polítiques que afecten
el seu bon nom, i a tots els afectats a presentar la seva renúncia als
càrrecs que actualment ocupen a les institucions."

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Dividiré la defensa de les nostres propostes de resolució en
quatre grans temes. El primer fa referència a la regeneració de la
vida pública i a l'exigència d'una major transparència entre les
relacions de la vida política. El segon gran aspecte és la
potenciació del diàleg institucional, que nosaltres oferim centrat
en tres temes, la lluita contra l'estacionalitat, els consells insulars,
i la llengua. El tercer aspecte temàtic fa referència al diàleg
social i a la seva translació a l'àmbit de la política social del
Govern de la Comunitat Autònoma. I per últim, un conjunt de
resolucions referides a qüestions d'Ordenació Territorial,
Turisme i Recursos Hidràulics.

Comencem pel final, la nostra darrera proposta de resolució
insta el Govern de la Comunitat a depurar, dins el seu si, les
responsabilitats derivades dels escàndols polític-econòmics del
túnel de Sóller, Bon Sossec, Brokerval, Inverbroker, i Can Salas.
I demanar a les persones que apareixen com a implicades en
aquests escàndols la seva renúncia als càrrecs de representació
que avui ocupen. És aquesta una mesura profilàctica, necessària,
encara que no suficient per poder girar full, per poder donar per
tancat un període marcat pels escàndols de la corrupció no basta
la cosmètica gestual. No és suficient ni tan sols el profund
trauma que ha significat per vostès, senyores i senyors diputats
del Partit Popular, veure destituït el seu president recentment
electe. No. Cal que aquesta cambra efectuï, sense prejutjament
sobre les honorabilitats personals, o sobre les responsabilitats
penals que incumbeixen als tribunals de depura, que demani a
aquestes persones la seva retirada de la vida política.

Mesures de transparència, demanam compromisos en relació
a la compareixença quinzenal del president de la Comunitat
Autònoma, en relació al control parlamentari de les
inversions de financeres del Govern, jo crec que això ens ho
haurien d'agrair perquè la voluntat que el Parlament
s'impliqui amb el control de les inversions financeres del
Govern de la Comunitat Autònoma a la vista de les que
aquest efectua directament o a través de les empreses
públiques, signifiquen fins ara un seguit de fracassos en
aquest tema. La creació immediata del registre públic de
contractes, segons mana la nova Llei de contractes de les
administracions públiques, la remissió a aquest parlament
d'una cosa tan simple com és la nòmina de persones que fan
feina amb càrrec a l'administració pública, als seus
organismes i a les seves empreses, amb expressió nominal
del càrrec que ocupen i la seva retribució bruta anual. No
demanam entrar dins cap aspecte que faci referència a la
reserva privada dels seus àmbits tributaris, sinó simplement
la remissió d'una relació de noms, càrrecs i retribucions
brutes anuals. Cosa que després de demanar una vegada,
una altra, d'una manera, una altra, acollits a un article del
Reglament, a un altre, encara no ho hem pogut aconseguir.
I per últim, simplement per coneixement, que el Govern ens
remeti l'enquesta sobre la qual ahir el president de la
Comunitat Autònoma, va basar bona part del seu discurs,
que feia referència a una sèrie d'aspectes sobre opinions i
estats d'opinió dels ciutadans que aquesta cambra desconeix.

Si aquest primer paquet de mesures es compleix, aquest
primer paquet de mesures referit a la regeneració de la vida
pública, a la transparència, al millor grau de coneixement de
l'acció política per part d'aquest parlament per possibilitar
un millor control parlamentari, llavors podem començar a
parlar de diàleg institucional. Podem començar a parlar de
diàleg institucional sempre que marquen uns objectius.
L'objectiu del diàleg no és amenar notícies sobre què estam
dialogant, sinó la consecució d'uns objectius que nosaltres
oferim cenyits a tres aspectes fonamentals, primer,
l'estacionalitat, segon, el desenvolupament del protagonisme
dels consells insulars dins la vida autonòmica, i tercer, la
llengua. 
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Comencem per l'estacionalitat, demanam la constitució d'una
comissió no permanent sobre la diagnosi i les propostes de
resolució que puguin atacar el més greu problema de la nostra
estructura productiva, molt més greu que el de la pròpia
insularitat. Ha estat l'estacionalitat la base sobre la qual s'ha
assentat la dinàmica depredació territorial que ha constituït
aquest model vergonyós, que ha rebut el nom de balearització,
d'ocupació i depredació del territori. És un factor de descohesió
social i de desintegració cultural perquè la concentració, que
s'està guaitant com una tendència perillosa de la temporada alta
cada vegada en un període més curt de temps, signifiqui
dificultats per a la integració socio-econòmica, laboral i cultural
dels treballadors del sector turístic i tota l'estructura productiva
que viu a l'entorn d'ell. Si s'aconsegueix aquest consens,
nosaltres, el Grup Parlamentari Socialista, fa públic el seu
compromís de contribuir que aquelles mesures que emanin
d'aquesta comissió, que impliquin accions per part d'altres
administracions, sigui el Govern de l'Estat, siguin les
administracions europees, i estic parlant en concret de la
possibilitat de parlar de mesures fiscals que estan dins l'àmbit del
Govern de l'Estat, o de mesures de posar en marxa programes de
vacacions de tercera edat a l'estil de les que hi ha al Govern
espanyol a nivell europeu, nosaltres comprometem l'ús de la
nostra força parlamentària i política en aquesta cambra i fora
d'ella, per dur endavant aquest gran repte que significaria una
girada important del rumb que està prenent el procés de
concentració estacional i les conseqüències negatives,
econòmiques i socials, que aquest procés comporta.

Segon gran tema sobre el qual oferim el nostre diàleg
institucional, ens estimam més xerrar d'això com a fase prèvia al
consens, que és un objectiu que encara està un poc verd,
aprofundir sobre el paper dels consells insulars dins la nostra
comunitat autònoma. I això vol dir, per un costat, l'increment del
volum de les transferències que des del Govern de la Comunitat
Autònoma passin als consells insulars, fer efectiva una
participació important de la gestió dels consells insulars sobre la
globalitat dels pressuposts de la Comunitat Autònoma, i una
decidida acceleració del calendari de transferències que el
Govern ens ha ofert. Una decidida acceleració de tal manera que
al final d'aquesta legislatura, els consells insulars gestionin una
part important d'allò que l'article 39 preveu que gestionin els
consells.

Tercer gran ítem sobre el qual nosaltres oferim el diàleg, i
oferim arribar a un consens final, la nostra llengua. Feim dues
propostes de resolució sobre la modificació de la Llei de funció
pública, d'això n'hem parlat molt, i sobre un pla estratègic als
funcionaris que actualment exerceixen la funció pública, perquè
les xifres, tal com ahir es va posar de manifest en el debat,
d'acompliment d'objectius dels programes de reciclatge de català
dels funcionaris de la Comunitat Autònoma, són realment
deplorables, són realment baixes. Els pregam, senyores i senyors
diputats, que no prenguin aquesta oferta com un intent
d'enfrontament des d'un grup parlamentari de l'oposició amb el
Govern o amb el grup majoritari. És, de veritat, una proposta
d'un suport parlamentari a la política de normalització lingüística
que ha defensat el Sr. Soler i alguns membres del Grup
Parlamentari Popular, que no tots, malauradament.

Tercera gran qüestió, tercer grup de propostes de resolució,
xerram de política social. Ahir, senyores i senyors diputats,
vàrem sentir el president de la Comunitat Autònoma
expressar-se d'una manera crípticament crítica sobre les
formes d'actuació política de l'anterior govern, de l'anterior
president, millor dit. I nosaltres hi estam d'acord. Estam
d'acord que determinades formes d'acció política que s'han
duit a terme per part del Govern de la Comunitat Autònoma,
no són adequades per aconseguir ni tan sols les finalitats
que tenien plantejades, reconeixement de despesa pública
supèrflua, per exemple en temes d'assessors, separació
radical de la política lingüística seguida fins ara, crítica i
separació del model de creixement econòmic plantejat per
l'anterior administració, suposen la base d'accentuar aquest
diàleg institucional i, a més, una altra cosa, treure el diàleg
al carrer. Fonamentar un diàleg social, donada per acabada
l'estrategia thatcheriana de l'anterior president de la
Comunitat Autònoma d'eliminar els sindicats, i introduir
una sistemàtica de diàleg, pel qual també volem reclamar
l'assenyalament d'uns objectius. I aquests objectius són un
pacte per a l'ocupació, la institució d'una agència pública
d'ocupació, la institució, d'una vegada per totes, del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, una política social
que incrementi les prestacions i els programes socials, en
relació a famílies amb risc social i menors, un increment
substanciós de la partida destinada des del Govern de la
Comunitat Autònoma al salari social, la instrumentació de
mecanismes i institució d'arbitratges i mediació, i el
finançament dels sindicats.

I per acabar, Sr. President, el darrer grup de propostes
que fan referència a Ordenació del Territori, Turisme i
Recursos Hidràulics. Volia expressar la meva experiència
personal, però el llum no em dóna temps, quan jo vaig
entrar en aquest parlament, l'any 1987, s'acabava d'aprovar
la Llei d'ordenació del territori, vàrem passar una legislatura
reclamant les directrius d'ordenació del territori al Govern.
He estat quatre anys retirat de la vida política, he tornat a
aquest parlament, i continuam reiterant al Govern les
directrius d'Ordenació del Territori, vuit, nou anys de retard.
És realment lamentable perquè aquest és l'instrument
fonamental de la nostra política d'ordenació territorial.
Volem lamentar el retard, volem animar al Govern que
superi, imprimint una acceleració a l'aprovació de les
directrius, i volem dir-li que la sostenibilitat del
desenvolupament no caigui en el perill de quedar, una
vegada més, en pura retòrica, concretem, no xerrem de
desenvolupament sostenible i ho buidem de contingut,
introduïm a les directrius d'ordenació del territori els criteris
expressats a les resolucions del Consell de la Unió Europea
en relació al desenvolupament sostenible. Posem en marxa
les juntes insulars d'explotació d'aigua, organismes de
participació dels consells insulars, i dels usuaris, organismes
consultius, tremendament importants en la fase, en el
període i en la relació que en aquests moments la Comunitat
Autònoma té en relació a aquest greu problema.



434 DIARI DE SESSIONS / Núm. 12 / fascicle 3 / 24, 25 i 26 d'octubre del 1995

En relació al turisme, una cridada d'alerta, Sr. President,
estam veient, els experts així ens ho diuen, que en el que duim de
l'any 95 el nombre de places turístiques pot haver crescut entre
10 i 15 mil que se sumarien a les 4.000 d'increment de 1994. La
tendència, Sr. President, s'ha invertit, la tendència que en aquest
moment tenim en relació a l'oferta turística, ja no és una
tendència decreixent. L'any 94 i l'any 95 hi ha hagut un
creixement del nombre de places de l'oferta, equilibrable entre 15
i 20 mil places. Així ho assenyalen els experts. És una tendència
tremendament perillosa. Nosaltres pensam que l'aportació de
l'oferta turística no legalitzada en aquest procés és molt
important. I per tant, consideram prioritària la dotació de mitjans
materials, humans, i també legislatius a la Conselleria de
Turisme, la Inspecció de Turisme, per combatre, per fer el
possible, tot el que estigui en les seves mans, aquest fenomen.

En definitiva, i per acabar, Sr. President, és un conjunt de
propostes que intenten convertir en realitat algunes de les coses
que per ara no són més que paraules. Regeneració de la vida
pública, que passa pàgina signifiqui..., i entrar en els problemes
dels ciutadans no sigui apercebut pels ciutadans com una llei de
punt final, diàleg institucional i social sobre els problemes que
afecten econòmica i socialment els nostres ciutadans, implicació
de la Comunitat Autònoma en la construcció de la societat del
benestar, és a dir, una política social a l'altura de la comunitat
més rica d'Espanya, i una ordenació territorial amb vertaders
criteris de sostenibilitat. Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas.  Per part del Govern té la paraula el
conseller Sr. Matas.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo
li demanaria, Sr, Quetglas, després de sentir la seva exposició, si
fos tan amable d'aprofundir una mica. Tal vegada, la veritat és
que hi ha passat molt per damunt, o jo tal vegada no he prestat
l'atenció, però crec que hauria de menester una explicació de la
seva proposta número 6, pel que fa a la creació d'una agència
pública d'ocupació. Jo li demanaria que tengués a bé donar una
explicació un poc més somera d'aquesta proposta que realitza.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Obert torn accidental per part del
Govern, té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sí, efectivament, Sr. Matas, la seva
percepció que he passat molt per damunt aquest tema, perquè
malauradament els 10 minuts de què un disposa per defensar la
globalitat de les propostes de resolució, no donen temps per
estendre's massa. En qualsevol cas aquesta proposta d'incardina
clarament dins el que nosaltres deim a la proposta, i a la defensa
que ahir va fer el nostre portaveu de la nostra posició sobre
aquest tema, hem de procurar un gran pacte per l'ocupació en
aquesta comunitat autònoma. El problema de l'estacionalitat, ja
ho hem dit, provoca seriosos problemes de desintegració social,
de manca de cohesió social, i és probablement, segons els nostres
diagnòstics, segons les nostres anàlisis, el més greu problema
que té aquesta comunitat autònoma.

Cal instrumentar un gran pacte per l'ocupació, dins el
qual les administracions públiques, i molt en concret
l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha de prendre la iniciativa, d'acord amb els
sindicats, d'acord amb la patronal, d'acord amb altres
administracions, sense dubte -convocam a això també a les
administracions insulars i locals, naturalment- per procurar
que no solament es combati d'una manera genèrica
l'estacionalitat, sinó que els poders públics, i més quan es
prepara un paquet de transferències en matèria de treball,
s'impliquin en allò que són dos grans aspectes de combatre
l'estacionalitat des d'un altre punt de vista, no des del punt
de vista de la política econòmica, sinó des del punt de vista
de l'acció política concreta; per un lloc la formació
ocupacional -d'això, se'n va parlar molt ahir-, per l'altre
d'una agència de col•locació íntimament lligada amb els
programes de formació ocupacional. En aquest sentit
nosaltres demanam al Govern de la Comunitat Autònoma,
i ens conformaríem, la veritat, amb una programació
acurada, detallada, amb un objectiu clar d'aconseguir una
lluita contra l'atur en aquesta comunitat autònoma, la
instrumentació d'un agència pública de col•locació, com han
fet altres comunitats autònomes. El model no és nou,
existeix a altres indrets del territori espanyol, per tal de
contribuir de manera positiva, tenint present, naturalment,
que dins l'etiologia del nostre problema de l'atur,
l'estacionalitat conforma la causa fonamental i la més
important dels problemes laborals de la nostra comunitat.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar la qüestió té la paraula el Sr.
Matas.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Jaume Matas i Palou):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr.
Quetglas, per la seva aportació. Jo vull dir-li que crec que és
un tema que probablement no estigui desencaminat. Jo crec
que té un problema de temps, de moment; i també em
preocupa, tal vegada -insistesc que no estic en condicions en
aquest moment de tancar fermament- la limitació pública,
perquè crec que hauríem d'estar oberts a un àmbit més
ampli, per què no?, dins el que seria aquest diàleg que
nosaltres defensam, del que seria una agència d'ocupació.
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La veritat -i en això, vostè estarà d'acord amb mi- és que
aquesta qüestió pot estar molt mediatitzada pel que sigui la
transferència de la competència. Lògicament, el president de la
Comunitat Autònoma ja els va anunciar aquí que la Comunitat
Autònoma ha fet una important, jo crec, labor previsora en el que
ha estat la mediació en els tribunals arbitrals; i el president ahir
a les seves rèpliques ja els va anunciar precisament que el
Govern de la Comunitat Autònoma quan tengui competències,
perquè no pot ser d'altra manera, constituirà el tribunal laboral
arbitral, per la qual cosa ja ha fet feina amb els sindicats i amb
els empresaris.

Per tant, jo vull agrair-li precisament aquest aclariment, i dir-
li que no podrem aprovar aquesta resolució, perquè crec que no
està posada en el temps, i aquesta restricció em preocupa, però
sí crec que és interessant probablement la intencionalitat, i que
per aquest camí crec que estarem d'acord.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn de fixació de
posicions per part dels grups.

Sra. Munar, té la paraula per part del Grup Mixt.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Majoritàriament seran votades amb un
sí les propostes del Grup Socialista. No obstant això, hi haurà
una abstenció, i a la número 19 un no.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part d'Esquerra Unida té
la paraula el seu portaveu, Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Esquerra unida ha observat i
examinat les propostes del Partit Socialista amb la mateixa bona
voluntat amb què ha examinat totes les propostes dels altres
grups parlamentaris d'aquesta cambra; és a dir, aferrant-nos al
seu contingut i amb voluntat d'arribar a acords, perquè pensam
des d'Esquerra Unida que és bo que es produeixin acords en
aquesta cambra, i que així es transmeti a la societat sobre temes
que són fonamentals. I sobretot sobre propostes que moltes
vegades no són simples apel•lacions al compliment de la
legalitat, i que per tant sembla raonable que aquesta cambra es
manifesti a favor que es compleixi la legalitat.

Aquest és l'esperit amb què Esquerra Unida examina aquests
propostes, l'hem vist afortunadament amb tots els grups, plurals,
d'aquesta cambra, exceptuant-ne un. A mi m'ha sabut realment
greu des del punt de vista polític observar com des d'aquesta
tribuna s'ha pogut afirmar -i consta en el Diari de Sessions- que
"a aquesta, aquesta i aquesta proposta no les votarem, perquè no
hi estam d'acord", cosa més que raonable, i continuació afirmar
"i aquesta, aquesta i aquesta no la votarem, i votarem en contra
perquè tanmateix hi estam d'acord i ho tenim assumit", amb la
qual cosa si s'està d'acord es vota en contra, i si s'està en
desacord també. És a dir, mai no es vota a favor, en no ser...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat. li record que ha de fixar la posició en torn a
les propostes presentades pel Grup Socialista, i no obrir-me
debat amb els altres portaveus. Gràcies.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

No faig un debat amb altres portaveus, fix la meva
posició en contrast amb d'altres posicions.

Per tant, Esquerra Unida fixa la seva posició des d'un
clima i una voluntat de diàleg i d'enteniment, que jo crec
que ha de caracteritzar especialment un debat de política
general que, insistesc, no es veu reflectit en tots els altres
portaveus.

I per tant, des d'aquesta posició de diàleg, i des de la
coincidència bàsica amb les propostes del Partit Socialista,
i sense que serveixi de precedent, Esquerra Unida votarà a
favor de totes les propostes presentades pel Partit Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del PSM té la
paraula el Sr. Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRÚBIES:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Nacionalista-PSM
votarem afirmativament totes  les proposicions del Grup
Socialista, tret d'una, malgrat que realment ens costi de fer
abstracció que aquest partit socialista, obrer i espanyol és
exactament el mateix que governa l'Estat, amb uns criteris
federalistes, com es demostra amb el sostre competencial
que avui té el nostre estatut. Però, estam convençuts que no
ha estat cap mostra, en alguns dels punts que ens presenta
avui, només per citar-ne dos, i és per mirar de veure si entre
tots hi avançam, cap aquí. El primer punt, l'1 és sobre el 0,7,
que realment és l'Estat el veritable destinatari de la
recomanació de Nacions Unides. Evidentment que nosaltres
donarem suport a aquest punt, tot i que també celebram la
proposta i el compromís que ha assumit el president en
aquest aspecte d'arribar-hi dins aquesta legislatura.
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Sobre el tema lingüístic, ens dol també la situació de
l'administració perifèrica, una actitud del Govern de l'Estat de no
finançar el suport decidit a la normalització lingüística i a les
llengües no castellanes, de no tenir un institut Cervantes, de no
tenir ajudes econòmiques, de la política de mitjans de
comunicació. De totes maneres donarem suport, evidentment, a
la Llei de funció pública, a aquesta substitució, i a arribar a un
gran consens entre tots els grups per avançar en aquest punt.

Tan sols hem anunciat un vot contrari, amb tota la resta és
evident que hi ha una gran consonància entre les proposicions
presentades i les que defensa el nostre grup; però és en el punt
19, sobre sa Costera. Creim que primer, abans de declarar
urgències, s'hauria d'aclarir, s'haurien de garantir els impactes
ambientals negatius del projecte, contrastar les al•legacions, i
garantir que no siguin perjudicats els cabals de la font de l'Olla
i sa (...). Tan sols volem fer un esment especial, només ens
detendrem en el darrer punt, sobre els casos de corrupció. El
nostre grup, també ja ho hem dit, té un gran desig, i li arribaria
molt poder arribar a consensos en els grans temes institucionals,
i garantir en aquesta legislatura moltes d'energies cap a aquest
punt. Però el Partit Popular creim que ha demostrat també en part
amb la seva actuació a l'Estat, que hi ha un (...) importantíssim
abans d'asseure's a aclarir aquests temes, i és la credibilitat dels
polítics i resoldre tots els escàndols, assumint les responsabilitats
polítiques fins a l'enfront. És imprescindible, i per tant donam
especial força i especial contingut a la darrera proposta de
resolució que presenta el Grup Socialista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Joan Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Damunt la
meva taula he deixat les notes que havia pres ahir quan el
portaveu socialista va parlar, i amb molta satisfacció, com havia
dit abans, he pogut donar-me'n compte que vostè també s'havia
donat compte d'aquesta nova esbrufada democràtica que viu
aquest parlament, i una demostració d'aquest nou tarannà de
diàleg i d'enteniment dins del possible en seran paleses mostres
algunes de les propostes que el meu partit li donarà suport i li
votarà afirmativament. Evidentment n'hi ha d'altres que no li
podem donar, per la senzilla raó d'aquell joc democràtic que si
tots fóssem iguals no hi hauria confrontació, que és l'esperit i
l'ànima de tota democràcia, amb el respecte mutu, això sí, i
sempre.

El punt primer de les seves 21 propostes, com ja havíem dit
abans a un altre grup, el Govern en el termini de quatre anys
haurà arribat a aquest sostre del 0,7. 

Al punt segon el Partit Popular li dóna suport. Diu "el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern a activar
programes dirigits a l'orientació i ajudes a les famílies i menors,
especialment en situacions de risc social". Nosaltres li donam
suport perquè compartim amb vostès aquesta necessitat social i
perquè sempre els més desfavorits són aquells que necessiten
més ajut.

Al punt tercer li direm que no, perquè entenem que les
institucions ja tenen cura d'aquest problema que vostès
esmenten aquí, i en el cas d'una illa menor; i a mi
personalment això d'illes menors no m'agrada gens. Les illes
tenen nom, i jo sempre som partidari de citar-les pel seu
nom, perquè això d'illa menor sembla una petita o una gran
prepotència, cosa amb què els que som de les illes menors
no hi estam d'acord, perquè som ja almenys majors, malgrat
que Mallorca faci honor a l'etimologia de què vostès
n'empren quan parlen de les altres; però diguem-les
Menorca, Pitiüses en tot cas, Formentera o Eivissa, però no
emprem aquest "illes menors"; que a mi em recorda aquell
programa de televisió autonòmica d'un país germà que
parlen del les Illes, com allò de "terrenos de ultramar a
conquistar", cosa que per altra no aconseguiran.

El punt número 4 parla de l'oferta turística no
legalitzada. Crec que va ser el president del Govern que ja
va anunciar que s'augmentarà el nombre d'inspectors, per
tant aquesta oferta turística cada vegada serà més petita si
aconseguim que aquests inspectors facin bé la seva feina,
com és de suposar a priori que així ho han de fer. També el
Govern estudia un pla per lluitar contra l'oferta turística
il•legal, i a mi m'ha sabut molt de greu sentir aquí unes
paraules de què tots en som culpables, però que no havíem
de repetir, quan es parla del terme "balearització"; justament
si algun municipi té o pot tenir aquest qualificatiu, vostès
saben molt bé quin és, i jo també, perquè el veig quatre
voltes per setmana quan hi pas per damunt en l'avió, i que,
per cert, a més d'aquella quantitat d'edificis que es veuen,
també es poden veure uns camps de golf preciosos, dos que
n'hi ha i altres tants que es volen fer. A una banda no se'n
vol cap, a les illes menors no, i a la Majorica sí. Tots moros
o tots cristians. Jo vull que tots siguem cristians,
naturalment.

El punt número 7, ja n'hi ha un, de calendari, però jo li
demanaria al Sr. Portaveu socialista, a qui s'han de fer
efectives les transferències, perquè aquí no hi diu. Supòs
que vostè es refereix al consell insular. Per tant, si la
legalitat ho permet, hi haurà d'afegir vostè aquesta
mancança, que jo només vull atribuir a una petita errata
mecanogràfica. Però, tornant a posar la mateixa cançó que
tantes vegades deim els que representam el Govern, i que és
l'única cançó que es pot anar cantant, i que sent d'altres
auditoris, pareix que el que vostès demanen el Govern ja ho
fa.

El punt número 9, és amb gran satisfacció, com a
portaveu del Grup Popular, que li deim que el nostre
president ja ha donat compte que no és necessari que aquí
li diguem per llei, o ordenar-li allò que ha de fer. Crec que
era Ramon Llull que deia que el coneixement engendra
amor, i el desconeixement odi, i així ho diu, a més, aquest
monument que vostès tenen a Mallorca, i ho diu en llatí:
Iustitia generat pacem et iniuria bellum. No cal posar-li al
president apretat aquí, el president vendrà les vegades que
ell estimi convenient, i no dubti que, coneixent el seu
tarannà, ho farà tal vegada més voltes de les que vostès
voldrien, perquè els aportarà solucions que vostès pensen
que només tenen vostès, i les té el meu grup i la té el meu
president.
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Quant al número 10 -ja s'encén el llum groc- no sap vostè
amb quina alegria el meu partit l'aprovarà; i com que nosaltres
votarem les votacions abans que vostès, doncs nostre ho farem
avui o ho farem el dia que ho pensem necessari.

El coneixement del català es pot adquirir amb les classes que
el Govern fa per a tots els funcionaris, els que són nostres i els
que són perifèrics. Tothom pot aprendre el català si en té interès,
cosa absolutament necessària per arribar al coneixement, l'estima
i l'apreci de la nostra pròpia llengua.

El punt número 13, els que vos dedicau d'una manera més
especial a fer pressupostos i ofertes públiques, coneixeu molt
millor que jo el compliment que s'ha de fer a la nova normativa
vigent, i per tant no cal dir-li que sí, perquè no hi ha més remei
que fer-ho així com està establert per llei.

El punt número 19 els ho aprovarem, perquè hi estam
senzillament d'acord, i perquè anam en el mateix camí. Tornaré
una mica enrera, al punt número 18, el Partit Popular presentarà
en aquest sentit també, i l'apartat e) que presentarem nosaltres
recull això que vostès proposen, i per tant, com que nosaltres
serem primers, aprovarem primer el nostre, i el de vostès supòs
que decaurà.

Sr. President ja acab. 

I realment qui està consternat pel punt número 21 som
nosaltres. "El Parlament de les Illes Balears", diu el Partit
Socialista, "manifesta la seva consternació i el seu rebuig per la
implicació de càrrecs públics i de representació als escàndols"
que s'han fet aquí i allà, i "insta el Govern de la Comunitat a
depurar-ne responsabilitats polítiques que afecten el seu bon
nom". Estan vostès consternats pels escàndols. I nosaltres, que
no hi estam pels seus? Els seus estan demostrats, els nostres
encara no; i per tant els deim que no. I els deim que no perquè hi
estam totalment en contra, i és la millor manera...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, però em deixi acabar. Anava fer una cita llatina dedicada
al Sr. Triay, ja que ahir va parlar de Sant Pau, però ho deixarem
per un altre esdeveniment. Només era dirigit al president del meu
partit, que vostè va parlar de Damasc, del cavall i de la llum. Jo
volia acabar dient allò que li va dir Déu, amb aquella veu
misteriosa que va sortir pel desert, que deia "Pau, Pau, per què
em persegueixes?". És a dir, que es deixin vostès de perseguir,
deixin treballar amb tranquil•litat el nostre Govern, i ja veuran
com ho farem bé, malgrat vostès. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam a les darreres propostes de resolució, les
presentades pel Grup Parlamentari Popular; i per fer la seva
defensa té la paraula la seva portaveu, Sra. Maria Salom.

"El Parlament de les Illes Balears assumeix com a pròpies
les línies programàtiques, els continguts i els objectius
exposats pel Molt Honorable President de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en el seu discurs sobre l'acció
política i de govern, i que es concreta en les resolucions
següents:

A) El Parlament de les Illes Balears constata que el Pla
d'habitatges de protecció oficial en règim especial (1996-99)
i el Pla de formació ocupacional (1996-99) són unes bones
mesures per millorar la cohesió social i per això li dóna el seu
suport.

B) Tots els mallorquins, menorquins, eivissencs i
formenterencs hem d'intentar despertar un major grau de
consciència autonòmica i aprofundir en les possibilitats de
l'Estatut; de la mateixa manera que s'ha de desplegar el paper
autonòmic dels consells insulars com a vida de doble efecte:
augmentar la consciència autonòmica i cohesionar les Illes; el
Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Tècnica
Interinsular a acomplir el calendari establert en el si de la
comissió en dues etapes quant a la transferència de
competències als consells insulars.

C) El Parlament de les Illes Balears es manifesta a favor
d'aconseguir un reconeixement d'autogovern més ampli;
l'autonomia és una realitat que conservam dins cadascun de
nosaltres, que hem de continuar treballant amb tenacitat i que
l'estratègia més raonable per actuar en matèria de
reivindicació estatutària hauria de passar per un treball de
consens, encara que iniciem aquest camí amb acords petits o
d'escassa significació autonòmica.

D) El Parlament de les Illes Balears considera que, en
aquests moments, el marc més idoni per a una política activa
de cooperació, iniciativa, en tot allò que sób objectius i
mancances comuns amb altres territoris insulars, és l'Imedoc,
illes de la Mediterrània occidental, format per tres regions
insulars, de tres estats diferents, amb problemàtiques similars;
i a més a més, el Govern balear tractarà d'informar a la
Cambra dels seus programes i línies d'actuació.
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E) Atès que la majoria de ciutadans han manifestat que volen un
model territorial qualitatiu especialment sensibilitzat amb el
manteniment dels valors naturals i mediambientals de les Illes, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a posar en
marxa un calendari per a l'aprovació de les Directrius d'ordenació
del territori: aprovar les hipòtesis del model territorial per gener
del 1996 i presentar l'avanç de Directrius el mes de setembre vinent.

F) El Parlament de les Illes Balears insta que el Govern balear
a l'hora de redactar els plans especials de desenvolupament de la
Llei d'espais naturals prioritzi aquells que tenen més demanda d'ús
públic.

G) El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori a obrir el procediment que es
consideri oportú per tal de reconduir la situació dels camps de golf,
que en data d'avui, tenen autorització per utilitzar aigües
d'extracció a l'objecte de garantir que, en el termini màxim de dos
anys, passin a utilitzar aigües depurades per regar els camps de
golf.

H) El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
comissió no permanent amb caràcter consultiu, amb la mateixa
composició política que les comissions permanents, per estudiar el
problema de l'escassesa d'aigua a les Illes Balears, que elabori
propostes d'actuació adequades per resoldre la problemàtica.

I) El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri d'Obres
Públiques, Transport i Medi Ambient perquè iniciï els tràmits legals
tendents a la firma del conveni de carreteres amb el Govern balear
objecte de la proposició no de llei aprovada pel Congrés dels
Diputats; per això assignarà, en els pressuposts d'inversió de la
Direcció General de Carreteres, les quantitats necessàries en els
exercicis successius.

J) El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
balear perquè dugui endavant un nou pla d'embelliment de les zones
turístiques en el qual els conceptes principals siguin la realització
d'operacions d'esponjament i regeneració turístiques i la dotació
d'equipaments complementaris com a actiu de captació de turisme
en temporada mitjana i baixa.

K) El Parlament de les Illes Balears constata que el marc
d'actuació del Govern de la CAIB serà sempre el de la Constitució,
de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i de la Llei de
normalització lingüística. En aquest sentit, el Govern s'esforçarà
per defensar i promoure la nostra llengua, amb una atenció especial
a les nostres modalitats insulars, com a element potenciador i
diferenciador de la nostra identitat com a poble. Així mateix, el
Govern de la Comunitat Autònoma farà efectiu l'ús progressiu i
nornmal d'aquesta en l'àmbit oficial i administratiu i la posarà com
a requisit d'accés i n'establirà els diferents nivells en funció del lloc
de feina que s'hagi d'ocupar; això no obstant, la cooficialitat de les
dues llengües ha de suposar un fet de normalitat i no un argument
de confrontació.

L) Els projectes educatius, textos i d'altres materials didàctics
que facin reerència a la llengua pròpia de les Illes Balears
hauran de tenir especial cura a protegir, defensar i difondre
les nostres modalitats d'acord amb els articles 3.3 i 148.1.17
de la Constitució Espanyola i l'article 14 de l'Estatut
d'Autonomia, com a expressió de la riquesa lingüística que ha
de ser objecte d'especial respecte i protecció.

M) El Parlament de les Illes Balears es manifesta partidari
de les polítiques d'acció positiva tendents a facilitar la
incorporació de la dona al món laboral i a continuar realitzant
polítiques per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
En aquesta línia, instam el Govern a presentar el II pla
d'igualtat de la dona."

LA SRA. SALOM I COLL:

Bon dia, senyores i senyors, Sr. President. La
presentació per part del meu grup d'aquestes propostes de
resolució, jo crec que no és més que la confirmació del que
vaig dir ahir des d'aquesta tribuna quan vaig intervenir en
nom del meu grup parlamentari, la mostra que el Grup
Parlamentari Popular està en sintonia amb les línies que
varen marcar els distints consellers a les seves
compareixences a distintes comissions, per explicar quin era
el programa d'actuació dels propers quatre anys al front de
les conselleries, en sintonia, idò, així amb el discurs que va
fer despús-ahir el president de la nostra comunitat.

En aquest sentit el nostre grup ha presentat 13 propostes
de resolució. Millor dit, n'hem presentades 13 però n'hem
retirada una, hem retirat la número h), perquè ens hem posat
d'acord els distints portaveus dels distints grups
parlamentaris, i totes aquelles propostes de resolució que
afectaven qüestions que en aquest moment estan dins el
Parlament, que estan en tramitació parlamentària, hem
decidit llevar-les d'aquestes propostes de resolució per
debatre-les més tranquil•lament en properes sessions
parlamentàries. Idò així, aquesta proposta nostra que feia
referència a la creació d'una comissió no permanent en el
Parlament, amb la mateixa composició que la resta de
comissions parlamentàries per estudiar la problemàtica de
l'aigua a les nostres illes, i intentar estudiar possibles
solucions, doncs aquesta l'hem retirada, i supòs que la
setmana que ve o l'altra veurem la moció del Grup
Parlamentari Socialista respecte d'aquesta qüestió.

Les nostres propostes van encaminades a aconseguir que
una societat viva, una societat moderna i pròspera tengui en
compte certs elements de cohesió social, Pla de formació
ocupacional, Pla d'habitatges i una sèrie de mesures a les
quals el nostre grup parlamentari vol donar el total suport.
Volem que els sectors de la nostra societat més desprotegits
puguin gaudir d'aquestes mesures especials, com podrien ser
les que m'he referit abans, l'habitatge i un bon pla de
formació ocupacional al qual puguin acudir un caramull de
persones que en aquest moment es troben en situació d'atur.
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Per altra banda, les nostres propostes van encaminades a
reclamar més transferències cap a la nostra comunitat autònoma.
Volem assolir un major sostre competencial, volem aprofundir
en el nostre estatut d'autonomia. Però pel que fa referència a
augmentar la consciència autonòmica, consideram que s'ha donat
en certa manera una passa important, i que és positiu el que es va
aprovar fa poques setmanes a la Comissió Tècnica Interinsular,
que és el calendari de transferències de competències de la
Comunitat als distints consells insulars, un traspàs de
competències el calendari del qual es va aprovar en dues fases.

Una cosa és certa, i és que les nostres són propostes jo crec
que de feina, propostes per continuar treballant, i si és possible
tots junts, i aconseguir aquest grau que demanàvem aquests dies
de consens, per intentar que en temes importants s'ha d'intentar
incrementar el nostre sostre competencial, puguem tenir el
màxim de consens des dels distints grups parlamentaris d'aquesta
cambra; i evidentment trobar una coordinació amb els
interlocutors de l'administració central.

Voldria recordar que el nostre grup ha estat sempre obert a
aquest consens. Aquí hem pogut sentir, pens, moltes vegades
com des d'aquesta mateixa tribuna es feien oferiments des de les
distintes conselleries, des del distints membres del Govern.

Quant a la nostra comunitat, vull incidir que no estam tot sols,
i que per tenir força és necessària la nostra integració dins les
regions d'Europa, o intentar cercar aquest camins comuns entre
distintes regions europees, com podrien ser les illes del
Mediterrani occidental, illes que poden tenir unes certes
característiques comunes, com són les illes de Còrsega i
Sardenya. Vull destacar en aquest punt la importància de
l'Imedoc com a marc idoni, crec, per desenvolupar aquesta
política activa.

Aquí hem de destacar que també les nostres propostes van
dirigides a aconseguir un model territorial, sensibilitat en el
manteniment del nostres valors naturals, del nostre medi
ambient, per la qual cosa creim imprescindible -i així ho
destacam en aquestes propostes de resolució- l'aprovació dins un
calendari que hem establert de les Directrius d'ordenació del
territori, i el desenvolupament dels plans especials de la Llei
d'espais naturals, incidint especialment en aquelles zones on hi
ha una major demanda d'ús públic.

També proposam a una altra proposta de resolució la
utilització d'aigua depurada per regar els nostres camps de golf,
per al qual cosa instam la Conselleria d'Obres Públiques que obri
aquest procediment que consideri més adient per intentar que els
camps de golf que en aquest moment tenen permís per regar amb
aigua d'extracció o amb aigua potable, a mig termini tenguen
l'obligació de regar els camps de golf amb aigua depurada.

Els recursos de la nostra comunitat són escassos, i les
inversions necessàries en carreteres són moltes, i tal vegada
no han tengut l'aportació pressupostària suficient per part de
les distintes administracions, o del Govern central, i és per
això que volem demanar que el Govern iniciï els tràmits
oportuns per arribar a firmar un conveni entre l'executiu
autonòmic i el Ministeri d'Obres Públiques, per millorar la
finançació per poder fer tota la xarxa de carreteres de la
nostra comunitat. 

Pel que fa referència a temes d'esponjament turístic, el
nostre grup, el Grup Popular, vol instar el Govern a
continuar en la línia ja iniciada per part de la Conselleria, de
suprimir o intentar suprimir tots aquells establiments
turístics obsolets dins zones turístiques, i reconvertir aquest
territori en zones mes belles, en zones més verdes, en zones
allà on hi hagi tota una sèrie de dotacions i d'equipaments.

Creim necessari també aprofundir en l'acció del Govern
dins el marc de la Constitució de l'Estat i del nostre Estatut
d'Autonomia. Per això proposam promoure la nostra
llengua, defensant les distintes modalitats que hi ha a
Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera. Només així
aconseguirem potenciar la identitat del nostre poble, i això
crec, senyores i senyors diputats, que ho hem de fer amb
normalitat. Tot això es farà efectiu amb el procés, fent
normal l'ús de la nostra llengua a l'àmbit oficial i
administratiu de la nostra comunitat, instant el Govern a fer
efectiu aquest ús progressiu i normal de la llengua dins la
funció pública establint, això sí, distints nivells, en funció
del lloc de feina.

I per acabar, senyores i senyors diputats, presentam
també una proposta per dur a terme polítiques d'acció
encaminades a facilitar la incorporació de la dona dins el
món laboral amb igualtat de condicions, continuant així amb
el procés d'igualtat entre homes i dones. 

Jo crec que les nostres propostes són interessants, les
nostres propostes intenten mirar amb optimisme cap al futur
de la nostra comunitat, i jo vull demanar a tots els grups
d'aquesta cambra que donin suport a les propostes que ha
presentat el nostre grup parlamentari. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Portaveu. Entram en el torn de
fixació de posició. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Maria Antònia Munar.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per part
del Grup Mixt vull dir que hi ha algunes de les propostes que es
presenten que són perfectament assumibles, i que poden comptar
amb el suport d'Unió Mallorquina. Però crec que el que no
podem assumir és l'encapçalament de les propostes que el Grup
fa. Crec que és bastant clar que no podem assumir que estam
totalment d'acord i que el Parlament assumeix com a pròpies les
línies programàtiques del seu grup, i els continguts i objectius
que el Sr. Soler va ahir exposar al seu discurs. Per tant, si vostès
estan d'acord en retirar aquest encapçalament, Unió Mallorquina
els donarà suport a les propostes que fan referència al tema de
l'habitatge, que és la proposta a). També estam d'acord amb la
filosofia dels punts b) i c), creim que la nostra postura en aquests
apartats passa per deixar de parlar-ne, de paraules, i crec que és
important passar als fets i plantejar un desplegament autonòmic
alternatiu, que és possible, entre l'Estatut, la Constitució i les
sentències de l'actual Tribunal Constitucional. Tendrien també el
nostre suport.

Amb l'apartat f) estam totalment d'acord, perquè, com vostès
molt bé saben, és un dels punts dels continguts del nostre propi
programa. Pel que fa a l'apartat g), és important dur, creim, a
terme totes aquelles accions necessàries per poder salvaguardar
els recursos naturals d'aquesta terra, i que facin referència a
l'aigua; i creim que tendran també el nostre suport perquè
podríem votar-les.

No estam d'acord amb els apartats d) i e); amb el d) perquè si
bé estam d'acord en la integració de les Illes a l'Imedoc, no tenim
massa clar, perquè no s'han explicat, quins són els objectius que
el seu govern pretén a través d'aquest organisme, al marge que
pensam que seria també interessant la integració d'altres
estructures regionals que són més avançades, que són els quatre
motors d'Europa, i que ens podrien ser més profitoses a les Illes
Balears. Pel que fa a l'apartat e) hem de dir que no, perquè
nosaltres proposam que es creï una comissió no permanent per
aconseguir consensuar les directrius, que creim que és més
important que no fer-les només el Govern pel seu compte.

Per tant, bàsicament vull dir que podrien tenir per part d'Unió
Mallorquina el suport a totes les propostes menys a dues, que hi
haurà un vot del Grup Mixt que s'abstendrà en dos apartats, i als
altres els votaria que no. De totes maneres, s'ha d'entendre que ni
per part d'Unió Mallorquina, ni crec que per part de cap de
l'oposició és assumible que el Parlament assumeixi com a
pròpies les línies programàtiques, els continguts i els objectius
proposats per un grup polític, encara que sigui majoritari, i
encara que sigui el president del Govern. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maria Antònia Munar. Té la paraula per
part d'Esquerra Unida el seu portaveu Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Després de mostrar-me
efectivament d'acord amb la indicació que feia la Sra.
Munar referida a aquesta proposició prèvia i general
d'adhesió global a les línies del discurs presentat ahir pel Sr.
Soler, i que tal vegada és un error mecanogràfic també, al
final, sí vull dir que Esquerra Unida ha examinat aquestes
propostes exactament amb el mateix esperit que ha
examinat les propostes del Partit Socialista i les propostes
de la resta de grups. I aquí, entre d'altres coses, es noten les
diferències d'esperit i de tarannà entre el grup del qual som
portaveu i del grup que presenta aquestes propostes. I com
que ho faig amb un esperit idèntic a aquell amb què ells han
examinat les altres propostes, i per tant radicalment distint
al que ha expressat la portaveu del Partit Popular a l'hora
d'examinar les presentades per Esquerra Unida, he de dir
que quatre de les propostes presentades seran votades
favorablement pel nostre grup, dues en contra, i la resta
seran abstencions.

Quant a la primera proposta, la veritat és que la seva
acceptació significaria una adhesió incondicional acrítica a
aquests plans d'habitatges i de formació ocupacional, amb
els quals globalment podem estar d'acord, però així com
s'expressa significaria, insistesc, una adhesió acrítica que
Esquerra Unida no comparteix per diversos motius, i per
tant no podem donar suport a la proposta.

La segona és d'una insubstancialitat absoluta, i a més que
contrasta més encara amb el començament, és a dir l'al•lusió
a la necessitat d'aprofundir la consciència autonòmica..., tot
queda en el fet que la Comissió Tècnica Interinsular
compleixi un calendari que ni tan sols és de tramitació
d'assumptes, sinó simplement d'enteniment d'assumptes. Per
tant ens abstendrem, davant el fet que no és ni chicha ni
limoná.

A la tercera proposta efectivament es fa una apel•lació
al consens, que jo crec que s'ha de compartir, i a la darrera
línia -faig la significació- ja s'assenyala el camí cap on
condueix aquesta proposta del Sr. Soler del dia d'ahir, que
és el camí de la derrota, en definitiva, diu que malgrat que
aquest camí ens dugui a acords petits o d'escassa
significació autonòmica; és que ha ens explica cap on anam.
De tota manera, com que es fa una apel•lació, i nosaltres hi
estam d'acord, ens abstindrem a aquesta proposta, malgrat
que efectivament assenyal que ja du la trampa perfectament
explícita a la darrera línia.

Quant a la quarta proposta, ens abstendrem també,
perquè efectivament estam d'acord amb el fet d'aquesta
coordinació amb les altres illes de la Mediterrània, però jo
crec que com a expressió d'una estratègia d'inserció de la
nostra comunitat en una regió europea és insuficient.
Nosaltres pensam que ens uneixen una sèrie de qüestions
amb aquestes illes, però hi ha tota una regió a la
Mediterrània occidental no insular que hauria de formar part
de la nostra estratègia europea, i per tant ens abstendrem a
aquesta proposta.
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El tema de les Directrius d'ordenació territorial tal com
s'expressen és absolutament insuficient. Jo crec que s'ha de fer
referència després de tants d'anys de retard a la participació del
Parlament i de la societat en l'elaboració d'aquestes directrius,
com s'ha fet i s'ha plantejat a determinades propostes aquí
presentades, i en aquest sentit ens abstendrem, per insuficiències
de la proposta.

La sisena proposta la votarem favorablement, quant a la
prioritat de la regulació dels espais naturals amb més demanda
del públic, entenent que la major demanda significa major perill
d'incidència sobre aquests espais, i per tant major necessitat
d'una regulació. Per això votarem a favor d'aquesta proposta.

Pel que fa als camps de golf, igualment abstenció per
insuficiència, és a dir que efectivament és positiva la proposta,
però no reflecteix ni molt manco les necessitats objectives
d'aquesta comunitat pel que fa a la política de camps de golf.

A la proposta i) la votarem favorablement, perquè pensam
que efectivament el finançament de carreteres d'aquesta
comunitat no és correcte, i que és necessari que s'aprovi aquest
conveni, i que se reguli aquesta situació.

Igualment votarem a favor de la proposta j), perquè pensam
que efectivament aquest pla d'embelliment que es proposa,
malgrat que tenguem nosaltres crítica respecte de determinades
rehabilitacions fetes en el passat, conté una referència clara a la
lluita contra l'estacionalitat, i per tant es fa mereixedor des del
nostre punt de vista del vot favorable del nostre grup.

Quant a la proposta k), "no", d'Esquerra Unida, i "no" perquè,
malgrat tota la càrrega aparentment positiva, aquí el que no hi ha
és un tractament igual per al castellà i per al català. Es continua
donant per suposat que el funcionari de la Comunitat Autònoma
ha de saber castellà. Probablement a qualsevol categoria se li
posarà una redacció com a primer exercici, que si fas no sé
quantes faltes, ja servirà com a primer punt d'eliminació. En
canvi, amb el tema del català ja anirem determinant tota una
escala per veure si tanmateix a determinades categories o a
determinats llocs de feina no és necessari un coneixement
excessiu de l'altra llengua. Jo crec que hem de cercar fórmules
adequades, ens hem d'adequar a la realitat també, però el que
hem de tenir perfectament clar és que no ens pot sortir cap
fórmula d'accés a la funció pública d'aquesta comunitat que
impliqui una situació de discriminació del català respecte del
castellà. Jo crec que si no feim això, ens equivocam d'una
manera radical.

Quant al tema de la proposta l), nosaltres evidentment no
estam en desacord amb el que es proposa, però creim que es
proposa malament, perquè jo crec que no es poden fer
referències a les modalitats lingüístiques insulars, etcètera, sense
fer referències a la unitat de la llengua, perquè incorrem en
possibles confusions, incorrem en els perill d'encoratjar
determinades posicions de fraccionament de la llengua, darrere
de les quals, òbviament, mai es trobarà Esquerra Unida. Però
com que el que es diu estrictament no és incorrecte, simplement
notam a faltar aquesta apel•lació a la llengua, en lloc de dir que
no, ens abstendrem.

I finalment, a la darrera proposta, que és la del Pla
d'igualtat de la dona, efectivament votarem a favor per raons
òbvies. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari PSM té la paraula el Sr. Ramon Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Els he
de confessar que el Grup Parlamentari del PP ha aconseguit
amb la confecció de les seves propostes de resolució una
cosa que a hores d'ara ja em semblava impossible: Deixa
perplex -es diu astorat en mallorquí?- aquest humil però
"veterà" diputat que els parla.

En primer lloc hem de dir que ja ens sembla poc lògic
que el Grup Popular, que suporta el Govern, insti aquest a
dur a terme determinades actuacions, en no ser que aquesta
sigui una espècie d'autoflagel•lació, que pot divertir qualcú,
però que no entenem massa bé. No formen el Grup
Parlamentari i el seu Govern un únic i indissoluble cos?
Semblaria que el més lògic és que qui presenti instàncies al
Govern fóssim els grups que no el suportam, perquè
realment no el podem suportar. 

Però, anem a analitzar algunes de les seves propostes,
per exemple la segona. A veure si ho entès bé, senyores i
senyors diputats del Grup Popular, per augmentar la
consciència autonòmica, diu, i cohesionar les Illes, el
Parlament ha d'instar la Comissió Tècnica Interinsular a
complir un calendari de transferència de competències. Vol
dir que al cap de dotze anys d'haver creat la Comissió
Tècnica Interinsular encara no saben quin és el seu paper,
quines són les atribucions que li confereix l'Estatut
d'Autonomia i la Llei de consells insulars? Encara no saben
que per molt que la CTI s'ho proposés, no poden aprovar res
si abans el Govern o un grup parlamentari o un consell
insular no remet propostes? O és aquesta proposta una
estirada d'orelles a l'Honorable Vice-presidenta del Govern,
que ha presidit i presideix la Comissió Tècnica Interinsular
perquè no ho ha fet bé? Em preocupa, a vostè no la varen
aplaudir, Sra. Vice-presidenta. Creuen que la CTI, on el PP
té majoria no absoluta, absolutíssima, ha estat qui ha
bloquejat el procés de transferències als consells insulars, i
per això l'instam? És evident que hi votarem en contra,
perquè conté massa disbarats aquesta proposta que vostès
presenten.
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La tercera proposta els he de confessar que em sembla genial.
El nostre grup, que es declara nacionalista, ha hagut d'esperar a
llegir aquesta proposta de resolució per conèixer què significa
l'autonomia, el concepte d'autonomia. El Grup Parlamentari del
PP magistralment ho defineix. Ho llegiré literalment:
"L'autonomia és una realitat que conservam dins cadascun de
nosaltres". A la fi sabem què és autonomia per al PP. Açò deu ser
allò que es diu una concepció intimista de l'autonomia i de
l'autogovern. I, clar, seguidament, en coherència amb la definició
tan profunda i imaginativament elaborada, proposa textualment
"un treball de consens per actuar en matèria de reivindicació
estatutària". I després del doble joc mantingut respecte de la
reforma de l'Estatut ens proposen aconseguir aquest consens? Per
tornar collir una altra abstenció, açò sí, sempre positiva, del seu
grup al Congrés dels Diputats?

Consensuaran, Sr. President del Govern, senyores i senyors
diputats del Grup Popular, el conjunt del procés de desplegament
estatutari, incloent el calendari i el contingut de la Llei
d'atribució de competències als consells insulars, o simplement
els interessa consensuar aquest cosa en què tenen dificultats, i
per a la qual necessiten el suport d'altres majories, que és el
procés d'atribució de competències a la Comunitat Autònoma?
Molt ens temem que vostès tenguin una voluntat de consensuar
en una sola direcció; i el consens, senyores i senyors diputats, és
una actitud, i no pot ser parcial.

Proposta d), i també llegiré textualment: "El Govern tractarà
d'informar la Cambra de les polítiques de cooperació amb altres
regions insulars". No informarà, no, tractarà; i què vol dir açò de
"tractarà d'informar", i com s'expliquen aquesta proposta
ambigua? Que és molt difícil informar? Que és que el Govern no
està acostumat a informar i li deixam aquesta proposta ambigua
que intenti fer-ho? Que potser pensen que el Govern no ho sabrà
fer, i així simplement l'insten a intentar-ho?, amb bona voluntat,
provarà d'informar, i si no ho sabés fer, tampoc no passa res
perquè no l'obligàvem a fer-ho.

Propostes e) i f). Simplement ens costa entendre com pot el
Grup Popular instar el Govern a dur a terme actuacions que el
Govern està obligat a fer per llei, i que haurien d'estar ja
realitzades, aprovades fa molt de temps, com són les Directrius
d'ordenació territorial i els plans especials dels ANEI. O sigui
que el Grup Popular, que forma un mateix cos amb el Govern de
les Illes, li diu "hauries d'aprovar aquestes coses, que només
duen sis o set anys de retard". No la retiraran? O la votaran sense
posar-se vermells?

Proposta g): Votarem a favor, però ens creguin que s'em fa un
nus en el ventre. Diu així: En dos anys els camps de golf es
regaran amb aigües depurades. I qui va consentir que determinats
camps de golf es poguessin regar amb aigua dolça extreta del
subsòl, si no va ser el Grup Popular en aquesta cambra quan
vàrem discutir la Llei de camps de golf? Deu ser aquesta una
mostra de penediment? Pregunta que em faig -perdoni, però som
molt innocent-: I qui no ha sabut o no ha volgut aturar els camps
de golf que, vulnerant la llei, es regaven i es continuen regant
amb aigua dolça a l'illa de Mallorca? I qui ha donat des de la
seva majoria declaracions d'interès social dins la Comissió
Insular d'Urbanisme, sense tenir en consideració o no si es
comptava o no amb aigua suficient per ser regats no provinents
del subsòl, si no el PP? I això ens ha obligat -recordin-ho- a
acudir als tribunals, com a mínim en deu casos referits a l'illa de
Mallorca. I els votarem a favor, l'objectiu és correcte, però que
consti que el problema que ara intenten resoldre l'ha creat el
mateix grup proposant d'aquesta possible solució.

Proposta de resolució k): La proposta més eclèctica per
a la política més eclèctica del Govern, normalització
lingüística. Diu: "La Comunitat Autònoma farà efectiu l'ús
progressiu normal de la nostra llengua en l'àmbit oficial i
administratiu". O sigui, que ara proposa el Govern que
aquest compleixi el Decret 100/1990, que s'ha vulnerat
aquests cinc anys de manera constant pel propi Govern, un
decret signat pel Sr. Cañellas en el seu moment. Un nou cas
de penediment? De tota manera hem de convenir que és
aquesta realment una proposta eclèctica, mig figa mig rém,
que diuen a Mallorca: Normalització però amb cautela,
compliment de la Llei però sense fer llarg, i sobretot que no
hi hagi confrontacions. I qui confronta, Déu meu? Tanta
obsessió amb la confrontació. Votarem, no obstant això,
afirmativament les propostes g), l) i m), encara que el PP no
ens voti més que un trosset d'una de les nostres propostes
que hem presentat com a grup parlamentari; i és que, ja ho
veuen, no som rancorosos, i que a més entenem que el
vertader consens es demostra consensuant, i nosaltres hem
començat a fer-ho. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Sr. President, qüestió incidental, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, té vostè la paraula com a membre del Govern.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Sr. Diputat, respecte del tema dels camps de golf, em fa
l'efecte que vostè no vol entendre, perquè és ben simple: el
Govern balear ha explicat que respecte dels camps de golf
que avui estan de forma irregular, ha obert expedients
sancionadors. Són tres camps de golf. I també ha dit que
respecte de quatre camps de golf que avui en dia de forma
completament legal reguen amb aigua bona, s'aconseguirà,
d'acord amb instruments de negociació o de pressió, que
passin a regar amb aigua depurada. Parlam de golfs que avui
en dia de manera completament legal utilitzen aigua
d'extracció; no parlam de camps de golf que de manera
irregular fan una política errònia, que avui en dia tenen
expedient sancionador obert, i que acabarà amb una sanció
forta. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té vostè la paraula per matisar, el que passa
és que l'explicació està ben clara, no hi ha contradicció, però té
vostè la paraula, no en faltaria d'altra.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, vostè no ha entès,
o no ha escoltat atentament, o jo m'he explicat molt malament,
la intervenció que he fet des de la tribuna. Nosaltres els hem dit
que segurament que era tard per corregir uns defectes que vostès
varen crear, per canviar unes propostes que vostès varen
permetre, varen fer possibles en el moment en què es va aprovar
en aquest parlament la Llei de camps de golf. Perquè hem de ser
conscients: qui va obrir la possibilitat que determinats camps de
golf es reguessin amb aigües no depurades, amb aigua dolça
extreta del subsòl va ser el Grup Popular amb els seus vots en
aquesta cambra, i açò és així. Qui ha fet possible que es declarés
l'interès social de determinades instal•lacions de camps de golf
sense que hi hagués l'exigència d'una demostració prèvia que es
comptava amb un subministrament d'aigua depurada suficient
com per ser regats, ha estat el PP dins la Comissió Insular
d'Urbanisme, encara que no puc dir que sigui el Govern, perquè
el Govern hi tenia un representant, açò sí, i segurament que
també hi devia estar d'acord.

Per tant avui vostès intenten arreglar els problemes que vostès
varen crear, que vostès com a grup parlamentari varen crear. I ja
li hem dit que li donarem suport, perquè el nostre grup no vol
que s'empri ni una gota d'aigua dolça extreta del subsòl per regar
camps de golf, i ho hem demostrat quan es va aprovar la Llei de
camps de golf, quan es va provar la Llei de les àrees naturals
d'especial interès, que aquest tema també va sortir i es va tractar
en aquesta cambra, i a tots els llocs on hem tingut presència
política, ajuntaments, Comissió Insular d'Urbanisme, quan l'hem
tinguda -vostès ens l'han negada més d'una vegada- i açò ha estat
la qüestió que ens ha duit a tenir entaulats en aquest moment deu
contenciosos contra aquestes aprovacions d'interès social.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar aquesta qüestió té vostè la paraula,
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Sr. Diputat, jo pens que vostè està carregat de bons
sentiments, idees, però que li falta informació. Aquest tema
dels camps de golf, per desgràcia, és un tema que parlar-ne,
els crits en contra de determinats col•lectius. Es fa una
batalla d'una cosa que no és un problema real. No vull entrar
en aquesta qüestió, perquè tot el que digui pot jugar avui en
dia en contra meva. És a dir, el volum d'aigua, els
problemes que creen els camps de golf no són reals i
operatius. La demagògia és fàcil, és bona de fer. Jo pens
que, pensant en el futur de les Balears, pensant en un model
de qualitat, hem de començar a ser rigorosos i seriosos en
els temes que tenen importància. No facin batalles de temes
que són ínfims, de temes que realment no s'ajusten al que és
un problema hidràulic important. No aprofitin una opinió
pública que avui en dia, tal vegada mal informada, es tira
d'una manera decidida i negativa en aquest tema, quan hi ha
vegades que inversions en camps de golf poden ser una
millora no tan sols econòmica, sinó també del paisatge.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Damià Pons, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. En
política, com en totes les coses de la vida, quan es reitera
una cosa, l'únic que es fa és indicar que no s'acompleix. S'ha
reiterat el suport, la sintonia ara mateix del Grup
Parlamentari Popular amb el president. Per què ho
repeteixen? O hi havia dubtes? Nosaltres no en tenim cap.
Hi ha problemes. Aquestes resolucions del Grup
Parlamentari Popular, recordant la condició originària del
president, de la democràcia cristiana, haurem de dir que no
cauen del cel. Cauen, neixen, de l'ideari del Partit Popular,
i per tant crec que són una mostra extraordinàriament
significativa d'allò que ens espera. Però, per favor,
aclareixin-se. Aquest parlament va donar suport, el Grup
Parlamentari Popular, al candidat Cristòfol Soler, no en base
al discurs de fa dos dies, sinó en base al discurs
d'investidura, i en menys de 90 dies la lletra ja ha vençut i
ja ha quedat caducada. Vostès no es remeten al discurs
d'investidura quan es tracta de la qüestió lingüística, es
remeten al discurs rebaixat de fa 48 hores. 

Aquí hi ha problemes seriosos, aquí hi ha esquizofrènia
política. Record que, passant pel carrer Estudi General, allà
on vostès tenen el local, que vaig veure una pintada molt
significativa, feta per un dels seus "ultres": "Tófol, dimite
pero ya". Això és el que hi ha, això és el que s'ha creat dins
el Grup Parlamentari Popular, i això és el que reflecteixen...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, vostè és un veterà d'aquesta cambra, i sap que
no fixa la posició, sinó que entra en debat; i aquí s'ha de
fixar la posició. Jo li demanaria -vostè sap que aquest
president tindrà tota la condescendència que faci falta en el
temps, com demostra- que fixi la posició en les propostes
presentades, i no m'entri en altres debats. Moltes gràcies.
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EL SR. PONS I PONS:

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï vostè fixant la posició.

EL SR. PONS I PONS:

...li vull recordar que...

EL SR. PRESIDENT:

I no estam en discussió entre el president i els diputats.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, bé. Em fixaré als punts k) i l), que són de qüestió de
normalització lingüística, i "Tófol, dimite pero ya" és una qüestió
de normalització lingüística que està en sintonia amb la qüestió
que aquí s'ha debatut. Que va dir el president en el debat? Que hi
hauria una política lingüística ferma i decidida, que proclama
que la llengua catalana és la pròpia de les Illes Balears, d'acord
amb l'Estatut d'Autonomia". I què s'ens du avui a aprovació?
"Defensar i promoure la nostra llengua"; i quina? Perquè, que jo
sàpiga, les llengües, com les persones, tenen nom, "llengua",
però sobretot tenen llinatge. I els que no tenen llinatge són
bastards, són bords, o són fills de. És així. I què passa?, que aquí
es va alimentar durant dotze anys una criatura sense llinatge, i
ara, al discurs d'investidura, se la va batiar, a la fi!, no d'acord
amb la doctrina cristiana, simplement d'acord amb l'Estatut. I
com es fa per desbatejar una criatura? El que era llengua
catalana, ara és llengua pròpia; i el que era respecte a les
modalitats, dins la unitat de la llengua catalana -ho diu l'Estatut-
ara és fer èmfasi, atenció especial a les nostres modalitats. I què
faran?, fomentaran els anglicismes del menorquí?, fomentaran
les peculiaritats de l'eivissenc?, fomentaran l'article literari a
Pollença? 

De què anam aquí? Vostès saben perfectament que això és
una reculada, i que el que intenten aplicar i tornar enrere amb la
proposició k) a la qüestió de la normalització lingüística no
s'atrevirien a presentar-ho de cap manera en relació al castellà.
Jo crec, senyors del Partit Popular, que aquesta criatura borda,
que quan el president cessat la va deixar al portal del Consolat de
Mar com es deixen els bords, davant una institució pública,
convé que recordin que l'han batiada. I que no ens cerquin a
nosaltres com a còmplices per rebaixar, per tornar enrere, i per
crear confusió en matèria de política lingüística. Nosaltres
donarem suport a tota una sèrie de proposicions que planteja aquí
el Partit Popular, però en el cas de la normalització lingüística
hem de manifestar la nostra profunda preocupació, perquè no
creim que una vegada que un president ha agafat un compromís,
es pugui impunement tornar enrere, es pugui impunement
rebaixar, i que en lloc de plantejar una tasca educativa seriosa,
que evidentment, que els materials didàctics han de contenir els
elements propis de les Illes Balears, tant en cultura com en
llengua, i clar que sí; però que una normalització que nega la
denominació d'un idioma, és una denominació impossible. 

Vostès, en definitiva, tenen una normalització clara, que
és que volen l'hegemonia del castellà. Això és el que volen,
que el català sigui una cosa marginal, voluntària, residual,
fragmentada. No ho volen per al castellà. Per tant, nosaltres
hem de dir que aquí la qüestió de la novetat, la qüestió del
canvi haurà durat menys de 90 dies. Encara hi és a temps,
Sr. President, a rectificar; però li voldria recordar una cosa
important en relació a aquestes dues propostes de resolució
referides a l'idioma: Crec que hauria de fer una clarificació,
hi hauria d'haver una política lingüística no de gestos ni de
declaracions, sinó una política lingüística de fets, que no pot
ser altra que la que marca la Constitució, l'Estatut, la Llei de
normalització lingüística, de la llengua catalana a les Illes
Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Rotger, té vostè la
paraula, i s'obre una qüestió incidental.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Sr. Damià Pons, vostè ho ha dit: La confusió és
una qüestió que vostè vol introduir d'una manera falsa,
fictícia, dins aquesta cambra. Però l'únic confós és vostè. Al
final, després d'aquestes interpretacions absolutament
fictícies, negatives, vostè mateix ho ha dit: la Constitució,
l'Estatut, la Llei de normalització lingüística, està claríssim,
i nosaltres no en feim una batalla, ja ni sols feim
interpretacions; citam la Constitució, citam l'Estatut, citam
la Llei de normalització lingüística, i si vol que continuï,
puc citar també el discurs d'investidura del president Soler;
i podria continuar. I per tant, té noms, té llinatges, i té totes
aquestes modalitats, que també estan a l'Estatut.

Per tant, la unitat lingüística la tenim molt clara,
l'Estatut, la Llei de normalització lingüística estan
claríssims, i la Constitució també. Per tant, l'únic confós és
vostè. Jo li vaig dir una vegada que no era un home
d'educació, però veig que tampoc no és un home de llengua.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Pons, té vostè la paraula per replicar.
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EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Conseller,
tendré poc pes i tendré poca alçada, però de llengua, em pareix
que no m'en donarà lliçons, i sobretot perquè vostè tant li va bé
un barrido com un fregado. Quan hi havia el senyor que va crear
la criatura borda, conseller; quan hi va haver el discurs
d'investidura allà on es varen anomenar les coses pel seu nom
d'una vegada, conseller; i ara, quan reculam, conseller també.
Vostè sí que ho té clar.

Jo tenc clara una cosa: Jo vull que la llengua catalana de les
Illes Balears sigui un fet normal com el francès a França,
l'alemany a Alemanya, l'anglès a Anglaterra, o el castellà a
Madrid. Ho ha entès? Vostès han de fer les passes, i vostè és el
que ha de dur damunt les seves espatles la tasca concreta de
normalització. Cristòfol vol dir portador de Crist. Jo no li deman
que es carregui Crist damunt les seves espatles, basta que hi
dugui la normalització lingüística, i la faci passar a l'altra banda
de riu, com va fer Sant Cristòfol, per cert, patró dels conductors.
Tengui en compte, Sr. Soler, que a vostè li posen bastons a les
rodes i oli a l'autopista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Rotger, per tancar aquesta qüestió
incidental té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gràcies, Sr. President, sols un moment. Vull insistir no en el
personal, que és una qüestió a què vostè farà referència i jo no,
sinó d'una manera decidida i ferma no hi ha confusions. Estam
disposat a dur a terme una normalització lingüística d'acord amb
la Constitució, d'acord amb l'Estatut, i d'acord amb la Llei de
normalització lingüística. I feim passes, i en farem més, i ho
farem. I l'únic confós, l'únic que no està d'acord amb això és
vostè. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Se suspèn la sessió per deu minuts, que
recomençarà amb....

LA SRA. SALOM I COLL:

Una qüestió d'ordre, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Si és una qüestió d'ordre, té vostè la paraula, però demanaria
que no m'entrés en debat, com he fet amb els altres portaveus. Té
vostè la paraula per una qüestió d'ordre.

LA SRA. SALOM I COLL:

Tan sols que el Grup Mixt, quan ha intervengut la Sra.
Munar, ha dit a veure si podíem retirar el primer paràgraf,
perquè així podria votar a favor una sèrie de propostes de
resolució; i en nom del meu grup dic que acceptam retirar
aquest primer paràgraf. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vull anunciar a la Cambra que la votació
serà a les dues i quart.

Ocupin els seus escons, per favor. Recomença la sessió.

Ateses les intervencions dels diferents portaveus sobre
les propostes, aquesta presidència i la Mesa entén que hi
haurà bastants votacions per separat. Per tant, per ajudar la
feina del control de les votacions, prec atenció a aquestes
quan s'anunciï què es vota i de quin grup. Com tots saben,
tal com havíem anunciat al començament, les votacions de
les propostes es fan d'acord amb l'ordre de presentació. En
aquest cas, les primeres que se sotmeten a votació són les
propostes del Grup Parlamentari Popular.

Tal com vàrem quedar també a la Junta de Portaveus, es
donen per reproduïdes totes i cadascuna d'elles en el Diari
de Sessions, i per bastarà fer la referència al número o la
lletra que correspon a cadascuna de les propostes, sense
necessitat de fer-ne lectura.

Quant a les primeres, idò, les propostes del Grup
Parlamentari Popular, vull informar també a tots els
parlamentaris, per si hi havia qualcú que es trobés fora de la
sala, que s'ha exclòs d'aquestes el preàmbul i la proposta h).
que ha estat retirada.

Per tant passarem a votació la proposta a) presentada pel
Grup Parlamentari Popular.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor? Moltes gràcies.

Vots en contra? Moltes gràcies.

Abstencions? Moltes gràcies.

Resultat de la votació: 49 vots a favor; 3 en contra; i 7
abstencions.

Passam a la votació de la proposta b)

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra? Poden seure, gràcies.
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Abstencions? Poden seure, gràcies.

Vots a favor, 33; en contra, 22; abstencions, 4. Queda
aprovada aquesta proposta.

Proposta c).

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 50; en contra, 6; abstencions, 3. Queda aprovada
també aquesta proposta.

Proposta d)

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor? Poden seure, gràcies.

Vots en contra? Poden seure, gràcies.

Abstencions? Poden seure, gràcies.

Vots a favor, 47; en contra, 9; abstencions, 3. Queda aprovada
també aquesta proposta.

Proposta de resolució e)

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 3; abstencions, 25. Queda
aprovada aquesta proposta.

I passam a la proposta f)

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 37; en contra, 3; abstencions, 22.

Repetirem la votació, per favor.

Perdó. A favor, 37; en contra, cap; abstencions, 22. Queda
aprovada aquesta proposta.

Passam a la proposta g).

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 49; en contra, 16; abstencions, 4. 39, a
favor, 39; en contra, 16; abstencions, 4. Queda aprovada
també aquesta proposta.

Passam a la votació de la proposta i).

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

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 58; en contra, 1. Queda aprovada aquesta
proposta.

Proposta j).

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 52; cap en contra; abstencions, 7. Queda
aprovada també aquesta proposta.

Proposta k).

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 34; en contra, 3; abstencions, 22. Queda
aprovada la proposta.

Proposta de resolució l).

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 39; en contra, 1; abstencions, 19. Queda
aprovada també aquesta proposta.
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I passam a la darrera proposta del Grup Parlamentari Popular.

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

Queda aprovada per unanimitat.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala).

Per favor, per favor, continuarem amb el grup de les
propostes del Grup Parlamentari Socialista. Atenció, per favor.

Proposta 1.

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

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, no n'hi ha. Queda
rebutjada aquesta proposta.

Proposta 2.

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

Queda aprovada per unanimitat.

Proposta 3.

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

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, no n'hi ha. Queda
rebutjada la proposta 3.

Proposta 4.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, no n'hi ha. Queda
rebutjada la proposta 4.

Proposta 5.

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

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada.

Proposta 6.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada també aquesta proposta de resolució.

Proposta 7.

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

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada la proposta 7.

Proposta 8.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 33; abstencions, cap. Queda
rebutjada la proposta 8.

Proposta 9.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada la proposta 9.

Proposta 10.
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Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Vots a favor, 28; en contra, 31. Queda rebutjada la proposta
10.

Proposta 11.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada la proposta 11.

Proposta 12.

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

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada.

Proposta 13.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada.

La proposta 14 ha estat retirada.

Passam a la proposta 15.

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

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada.

Proposta 16.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada.

Proposta 17.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada la proposta 17.

Proposta 18.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada.

I passam a la proposta 19.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 49; en contra, 10; abstencions, cap. Queda,
per tant, a provada aquesta proposta de resolució.

Passam a la proposta 20.

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

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada.

I passam a la darrera proposta del Grup Parlamentari
Socialista.
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Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta proposta.

Passam a la votació de les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Cal indicar que s'ha retirat la
proposta 5, que s'ha retirat la 19, que s'hga admès el canvi a la
proposta 34, dient "El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a fer una aportació econòmica als distints fons de
cooperació constituïts a cada illa"; cal indicar que la proposta 7,
pel que fa referència a l'apartat a), ha estat inclosa en la votació
positiva de la proposta del Grup Parlamentari Socialista, i, en tot
cas, no hi ha cap inconvenient per part d'aquesta presidència que
es voti l'apartat b), a no ser que entengui que una volta aprovada
íntegrament la del Grup Socialista ... Li va bé d'aquesta manera?
Votar només el punt b), perquè la resta és inclosa a la del Grup
Parlamentari Socialista. La proposta de resolució 7.

(Remor de veus)

El més clar serà votar-la i, així, no hi haurà problema
d'interpretació. Era la 19 amb la 7, però, en qualsevol cas, es
passarà a votació amb tota normalitat la del Grup Parlamentari
PSM i cap problema.

Sí, Sra. Salom?

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, el nostre grup demanaria votació per separat del punt 7,
votar separadament l'apartat a) i l'apartat b). I, si és possible, a la
resta de les propostes de resolució, a veure si hi ha qualque
manera d'agrupar votacions.

EL SR. PRESIDENT:

Si vostè fa indicació del vot del grup parlamentari ... quines
vol que agrupem, i la resta, conjuntament ...

LA SRA. SALOM I COLL:

Es poden votar totes conjuntes, exceptuant la 7, apartat a).

EL SR. PRESIDENT:

Agafi la paraula el portaveu, si algú vol rallar en aquesta
qüestió d'ordre.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Una qüestió d'ordre. A la Junta de
Portaveus vàrem quedar que no faríem subapartats de les
propostes de resolució.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència entén, i crec que açò ho poden
corroborar tots els membres de la Mesa que el que es va
acordar a la Junta de Portaveus és que no votaríem
paràgrafs, però no apartats que siguin numerats amb lletres
o en números, crec que així vam quedar a la Junta de
Portaveus, Sr. Triay.

Sr. Sampol, és coincident amb aquest criteri?

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, és així, Sr. President. I ens fa molta il•lusió que se'ns
voti un subapartat.

(Rialles)

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, jo coincidesc amb la interpretació del President del
Parlament sobre el que es va dir a la Junta de Portaveus,
però no podem votar globalment totes les propostes del
PSM, perquè tenim vot diferenciat a dues propostes en
concret. Bé, hi ha un vot separat a la 22 i a la 30.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, demanaríem, Sr. President, votació separada a les
números 7, 8 i 29.

EL SR. PRESIDENT:

7, 8 i 29. Sí, Sra. Munar, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sí, Sr. President. Per dir que la interpretació de
Presidència és correcta quant a la Junta de Portaveus i que,
tan sols en el cas de la separació de la número 7, a nosaltres
ens va bé.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, ja està separada.

Passam a votar les propostes següents: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
31, 32, 33, 34, 35 i 36.

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

Vots en contra?

Abstencions? Cap.
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Queden rebutjades aquestes propostes per 28 vots a favor, 31
en contra i cap abstenció.

I passam a la votació separada de les altres propostes.
Proposta 7, incloent l'apartat a), només en aquest apartat.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per unanimitat la proposta 7, apartat a).

Proposta 7, apartat b).

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 10; en contra, 33; abstencions, 16. Queda
rebutjada la proposta 7, apartat b).

Passam a votació la proposta 8.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 12; en contra, 31; abstencions, 16. Queda
rebutjada aquesta proposta de resolució.

Proposta de resolució 22.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 31; abstencions, 3. Queda
rebutjada aquesta proposta.

Proposta de resolució 29.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 12; en contra, 47; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta proposta de resolució.

Passam a votació la proposta de resolució 30.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 31; abstencions, 3. Queda
rebutjada.

I passam a la votació de les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears. Les propostes 1 i 2 han quedat retirades. A la
proposta 6 no s'ha acceptat la transacció feta al seu moment
per part del Grup Parlamentari Popular. La 7 que tendran els
diputats saben que no va ser admesa a la qualificació de la
Mesa. Hi ha indicació de separació de vot?

Sí, Sra. Salom, té vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Per part del nostre grup, es poden
agrupar les votacions, es poden votar totes plegades.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Altres votacions separades? Sr.
Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Votació separada de la 12 i la 17,
per favor.

EL SR. PRESIDENT:

12 i 17. Sra. Munar, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Per part nostra, s'haurien de votar
per separat la 5 i la 17.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam, idò, a la votació de les propostes
següents: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 i 21.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?
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Vots en contra?

Queden rebutjades aquestes propostes per 28 vots a favor, 31
en contra i cap abstenció.

I passam a la votació separada, segons l'ordre presentat.

Proposta 5.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 33; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta proposta de resolució.

Proposta 12.

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

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 12; en contra, 47; abstencions, no n'hi ha. Queda
rebutjada aquesta proposta de resolució.

I passam a votació la darrera proposta d'Esquerra Unida, la
17.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 10; en contra, 49; abstencions, no n'hi ha. Queda
rebutjada aquesta proposta de resolució.

I passam a la votació de les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Mixt, de les quals ha estat
retirada la 9. Hi ha indicació de votació separada?

Sra. Salom, té vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Ens agradaria que es votàs
separadament la 12. Gràcies.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Que es votin d'una en una, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les propostes de resolució del
Grup Parlamentari Mixt, una per una.

Proposta 1.

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

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 12; en contra, 47; abstencions, no n'hi ha.
Queda rebutjada la proposta 1.

Proposta 2.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, no n'hi ha.
Queda rebutjada aquesta proposta de resolució.

Proposta 3.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 10; en contra, 49; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta proposta de resolució.

I passam a la proposta de resolució 4.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 10; en contra, 49; abstencions, cap.

Proposta 5.

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

Vots en contra?

Abstencions?
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Vots a favor, 8; en contra, 31; abstencions, 20. Queda
rebutjada aquesta proposta de resolució.

Proposta 6.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Sembla que hi ha hagut divisió de vot dins un mateix grup.
Repetirem la votació per donar el resultat exacte.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposta
6, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 2; en contra, 55; abstencions, 2. Queda
rebutjada la proposta 6.

Proposta 7.

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

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

Jo demanaria, per favor, ... entenc que duim bastants hores
dins aquesta cambra, però tenc l'obligació, com a president, de
cridar l'atenció, estam en una votació i, per tant, els diputats
tenen l'obligació del seu pronunciament, jo els demanaria que
fessin atenció.

Repetirem la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposta
7, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta proposta.

Proposta 8.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 12; en contra, 47; abstencions, cap. Queda
rebutjada la proposta 8.

Passam a la proposta 10.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 12; en contra, 47; abstencions, no n'hi ha.
Queda rebutjada la proposta 10.

Proposta 11.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 6; en contra, 47; abstencions, 6. Queda
rebutjada.

I passam a la proposta de resolució 12.

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

Vots en contra? No n'hi ha.

Abstencions? No n'hi ha.

Queda aprovada per unanimitat.

Proposta 13.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, no n'hi ha.
Queda rebutjada la proposta 13.

Proposta 14.

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

Vots en contra?
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Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, no n'hi ha. Queda
rebutjada.

Passam a la proposta 15.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada la proposta per 28 vots a favor, 31 en contra
i cap abstenció.

Proposta 16.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 2; en contra, 41; abstencions, 16. Queda
rebutjada, per tant, la proposta 16.

Passam a la proposta 17.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 28; en contra, 31. Queda rebutjada aquesta
proposta.

I conclòs el debat, s'aixeca la sessió.
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