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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem el
debat de les propostes de resolució, presentades pels diferents
grups parlamentaris, com a conseqüència del debat general sobre
l'acció política del Govern de la Comunitat Autònoma. Les
intervencions es faran de menor a major, presentant les propostes
de resolució per un temps màxim de deu minuts, i hi haurà la
fixació de posició per part dels altres grups, per un temps màxim
de cinc minuts, sense que s'obri debat de rèplica i contrarèplica.
Per tant, deman a les senyores i als senyors diputats que se
cenyeixin a la fixació estricta de la posició quant a les propostes
presentades. Conclòs el debat de les propostes de resolució,
passarem a la seva votació per ordre de presentació, per tant i per
començar, s'ha fet arribar a aquesta presidència una intervenció
compartida per part del Grup Mixt, en primer lloc, té la paraula
el portaveu Sr. Balanzat.

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

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma, en el termini màxim de tres mesos, que
presenti el pla energètic que contemplarà com a criteri bàsic la
producció d'almenys el 30% de l'energia provinent de fonts
renovables (solar, eòlica, etc.) l'any 2005.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, en el termini màxim de sis mesos,
el pla especial de gestió i protecció de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a destinar partides pressupostàries suficients
als pressuposts del 1997 per cobrir la demanda efectiva de
percepció del suport transitori comunitari.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a crear un òrgan específic de debat,
socialment plural, per a la discussió dels criteris de redacció de les
Directrius d'Ordenació Territorial, en un termini màxim de tres
mesos.

6.-El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a incloure una partida del 0'7% dels
pressuposts del 1997, destinada al finançament de projectes al
tercer món.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a emprendre una política de reforç dels
mitjans personals i materials, així com incrementar l'import de les
sancions, per tal d'eliminar l'oferta turística no legalitzada.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a redactar en el termini màxim de tres mesos,
un pla quadriennal de serveis socials i assistència social.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar en un termini de sis mesos,
un projecte de llei sobre el sòl rústic de les Illes Balears.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma, en el termini d'un any, a començar la
construcció d'una depuradora d'aigües de tractament terciari,
a les illes d'Eivissa i Menorca, respectivament.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a no crear carreteres de nou traçat, fent
un manteniment efectiu de l'actual xarxa viària, fent-les més
segures amb la deguda senyalització i respectant el medi
ambient i el paisatge.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Els
Verds hem presentat onze propostes de resolució, són
bàsicament set relatives a medi ambient, tres d'acció social
i una relativa a turisme. Al bloc de medi ambient, que és el
més nombrós, hi faré un ràpid repàs.

A la primera demanam que no es puguin fer, a partir
d'ara, més camps de golf. A la segona demanam que es faci
un esforç per tenir energies renovables, però de veritat,
nosaltres demanam que es pugui tenir fins a un 30%
d'energies renovables l'any 2005. A la tercera sol•licitam
que es faci ja d'una vegada per totes el pla especial de gestió
de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, tal com preveu la Llei
d'espais naturals. A la 5 sol•licitam la creació d'un òrgan
específic per discutir i consensuar, un òrgan plural, per
discutir i consensuar les directrius d'ordenació territorial. A
la 9 parlam també que s'elabori ja, definitivament, la llei de
sòl rústic, tantes vegades parlada i anunciada, però que
encara no ha arribat. A la 10 sol•licitam que es posi en
marxa ja, es comenci a construir ja una depuradora terciària
a Menorca i una altra a Eivissa, una depuradora de sistema
terciari, que ara no en tenim cap. I a la número 11
sol•licitam que no es facin carreteres de nou traçat, sinó que
es mantenguin simplement, es condicionin i es millorin les
que tenim. Aquest seria el bloc de medi ambient.

Referent a acció social, hem presentat tres propostes, la
4 que fa referència a incrementar els recursos pel que
respecte al suport transitori comunitari, anomenat també
salari social. La 6 fa referència que s'inclogui als
pressuposts de l'any 97 una partida del 0'7% d'ajuda a països
del sud, del tercer món. La 8 fa referència a l'elaboració d'un
pla quadriennal de serveis socials i assistència social, que és
preceptiu, tal com marca la Llei d'assistència social, des de
l'any 94 no tenim encara un pla quadriennal elaborat.
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I per últim, la 7, que fa relació a turisme, on es demana que
en certa manera hi hagi una lluita ferma i decidida contra l'oferta
turística il•legal.

Són onze propostes de resolució, crec que bastant raonables
i bastant sensates, i esper comptar amb el suport de la Cambra.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Munar, té vostè la paraula.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma i el Govern de l'Estat per tal que acordin la
signatura d'un conveni específic per al finançament
d'infraestructures de transports aeri, marítim i terrestre, perquè
sigui efectiu l'any 1997.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la presentació davant aquest parlament d'un
projecte de llei del sòl, en un termini màxim de tres mesos.

14.- 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, el Parlament de les Illes Balears aprovarà, en el
termini d'un mes, la creació d'una comissió no permanent per a
l'estudi d'un desplegament alternatiu de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears.

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a l'aprovació, en el termini de tres mesos, d'un
projecte de llei de regulació de l'oferta turística anomenada "a
temps compartit" per a la seva tramitació en el Parlament.

16.- Amb la finalitat d'aprofundir en el desenvolupament
autonòmic, el Parlament de les Illes Balears sol•licita al Govern de
l'Estat l'adopció d'un projecte de llei que contempli la transferència
a la gestió dels aeroports estatals de la Comunitat Autònoma.

17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la presentació davant el Parlament, en el
termini de quinze dies, de l'anomenat Pla Mirall.

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la redacció i presentació davant el
Parlament del Pla energètic de les Illes Balears, en el termini d'un
mes.

19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a l'aprovació d'un pla de millora del transport
públic entre els municipis de la part forana de Mallorca.

20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que presenti en el termini d'un mes, a la
Comissió Tècnica Interinsular, un projecte de llei d'atribució
de competències als consells insulars en matèria d'agricultura,
transports i menors. 

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Per
part d'Unió Mallorquina hem presentat poques propostes de
resolució, però creim que després del debat que hem
escoltat aquests dos dies, són imprescindibles per
aconseguir que aquesta comunitat funcioni i que realment
s'avanci en l'autogovern. Hem agrupat les diferents
propostes en el que són temes de transport i infraestructura
per un costat, autonomia per un altre, política territorial i
energia.

Pel que fa referència a transport i infraestructures, Unió
Mallorquina està convinçuda que és imprescindible
definitivament que hi hagi un conveni entre el Govern de
l'Estat i el Govern d'aquesta comunitat per donar solució al
problema de les carreteres. És una promesa que va fer el
Partit Popular a la seva campanya electoral, i atès que en
aquest moment governen vostès també a Madrid, crec que
és ja necessari que aquest conveni se signi d'una vegada per
totes i que les nostres carreteres millorin. Crec que és un
bon moment després dels accidents que han succeït al llarg
d'aquests darrers mesos, que això es faci.

També creim que és imprescindible un bon finançament
per al transport aeri i el transport marítim. La nostra illa i
per a la nostra illa, el transport aeri i marítim significa les
nostres autopistes, és imprescindible que hi hagi un sistema
de finançament que faci possible que tots els mallorquins
puguin entrar i sortir de l'illa sense les dificultats que es
produeixen cada estiu. També és cert que Unió Mallorquina
no s'oposaria que hi hagués una privatització de determinats
serveis, ens sembla bé, si això ha de repercutir en una
millora del servei i un menor cost. No obstant això, creim
que el que no es pot fer és deixar sense comunicació les
nostres illes, sinó ben al contrari, crec que aquesta s'hauria
de millorar, i no tan sols hauríem de tenir transport aeri i
marítim entre Mallorca, Espanya i la resta d'Europa, sinó
també, cosa que s'ha vengut produint ara entre illes, un
millor transport entre Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.

Pel que fa a la segona proposta, dins infraestructures,
nosaltres proposaríem com a grup que els aeroports
passassin a ser de gestió de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, crec que és imprescindible optimitzar tots els
recursos per fer possible que l'economia sigui de cada dia
més bona per a les nostres illes. Pel que fa a Mallorca, el
nostre aeroport genera al llarg de l'any un muntant d'11.000
milions de pessetes, si tenim en compte que el pressupost
d'aquesta comunitat és de 54.000 milions de pessetes,
podem dir que tan sols l'aeroport genera una riquesa
d'11.000 milions de pessetes, una quantia suficientment
important perquè el Govern del Partit Popular, ara que
governen a Madrid, aconsegueixi la seva gestió.
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Pel que fa a la proposta 17, també relativa a infraestructures,
Unió Mallorquina proposaria que el famós Pla Mirall de què tant
se n'ha parlat, però que desconeixem, avui per avui en aquest
parlament, arribi aquí i es contempli per part de les diferents
comissions adients. Dir que pel que sembla i ja que es tracta de
millora de zones urbanes, que té en compte un pla de
millorament de façanes, del soterrament d'elements que
pertoquen l'estètica, dir que ja poden estar segurs, senyors del
Partit Popular, que tendran el suport i la consideració d'Unió
Mallorquina, entre d'altres coses perquè totes i cadascuna
d'aquestes propostes que vostè va anunciar des d'aquesta tribuna,
eren les que precisament des d'Unió Mallorquina, i a través de la
Conselleria de Cultura, vàrem fomentar en el seu moment.

Pel que fa a la proposta 19 i també dins el que és transport i
infraestructures, creim que és imprescindible, i aquesta proposta
sí crec, senyors del Govern, que l'haurien de tenir molt en
compte, un pla de transport públic entre els pobles de Mallorca.
Sr. President, sàpiga, perquè els presidents no ho poden saber tot,
que tots els pobles del Pla de Mallorca, tots els pobles del
Raiguer, avui per avui no compten amb cap sistema de transport
que pugui fer que entre ells es comuniquin; això, el que ha fet és
que amb les diferents situacions que s'han produït, tant del mapa
escolar com del mapa sanitari, el primer dependent de l'Estat, del
Ministeri d'Educació i Ciència, però el segon dependent del
Govern balear, el que s'ha fet és que en aquests moments molts
de municipis hagin d'anar als famosos PACs que tenen a altres
indrets i no compten amb cap tipus de transport públic per anar-
hi. Això significa que hi ha d'haver qualque membre de la
família, habitualment la dona, que entre acompanyar nins o
persones majors al metge, ha d'estar dedicat a aquesta activitat i
tenir un segon cotxe a la seva disposició. Per tant, és urgent, si
vostès realment volen fomentar que els diferents municipis,
sobretot del centre de l'illa, no quedin desèrtics, el pla de
transports dels municipis de la part forana.

Pel que fa al tema autonòmic, és per a nosaltres important, si
bé Unió Mallorquina no vol, en cap moment, deixar de
reivindicar la reforma de l'Estatut que es va aprovar en aquest
parlament i que es va aprovar per una majoria molt important i
que a més el Partit Popular també el va votar a favor, la veritat
és que creim que seria interessant un estudi d'un desplegament
alternatiu de l'Estatut d'Autonomia. Tornar a dur una reforma de
l'Estatut, posar-nos-hi d'acord, enviar-la al Congrés de Diputat i
fer que després sigui possible la seva votació, ens retardarà molt
en el temps aquesta possibilitat, i crec que, a més, si realment
estudiàssim tots els estatuts d'autonomia podríem fer moltes més
coses de les que s'han vengut fent fins a aquest moment.

A la proposta de resolució 20, d'atribució de
competències al Consell Insular, nosaltres demanaríem que
com més aviat millor el Govern d'aquesta comunitat fes
aquells traspassos de competències com agricultura,
transport i menors, que vostès saben, senyors del Govern,
que s'hi varen comprometre.

També al pla territorial, dir que Unió Mallorquina creu
imprescindible tenir ja definitivament una llei del sòl,
aquest projecte de llei hauria de regular els diferents usos
del sòl, i en especial el tema del no urbanitzable, i sobretot
creim important derogar el decret legislatiu si no ho fa al
seu moment el Constitucional.

Pel que fa a la proposta 15, es tractaria de presentar un
projecte de llei regulador de l'oferta turística que deim de
temps compartit. Hi ha moltes empreses, en aquest moment
dedicades a aquesta modalitat turística i falta una normativa
legal que pugui fer possible que no hi hagi ni
discrecionalitat ni que el consumidor, a un moment, es trobi
amb una total inseguretat jurídica.

Pel que fa al tema energètic, creim que és important que
definitivament es prengui un acord sobre quin és el pla
energètic de les Illes Balears. Aquest pla energètic ha
aparegut i desaparegut en diferents ocasions en aquest
parlament, l'hem vist i l'hem deixat de veure, i en molt poc
temps s'ha parlat, a un moment determinat, de fer una altra
central energètica, una central elèctrica a Es Murterar,
després es va dir que no a aquesta central, perquè ningú no
es posava d'acord sobre on havia d'estar ubicada, després es
va presentar una proposta per un segon govern que era la
proposta de dur l'energia a través del cable, va tenir el
suport d'uns determinats grups, el rebuig per part d'¡uns
altres, i darrerament es parla que l'energia es produeixi a
través del gas. Totes les propostes són bones, totes poden
ser dignes d'estudi, però el que és cert és que ens hauríem de
definir i hauríem de saber què proposa el Govern d'aquesta
comunitat per solucionar el problema de l'energia, perquè,
de no fer-ho, serà un greu problema dins molt poc temps.
Ens ha passat amb altres recursos, com ha estat el de l'aigua,
i no hem d'esperar que ben aviat ens quedem en aquestes
illes i durant els mesos d'estiu, sense llum. Per tant,
nosaltres pregaríem al Govern que presentés definitivament
aquest pla que pot comptar, sens dubte, amb el nostre suport
i amb la nostra participació perquè sigui el millor pla
energètic possible.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. S'obre un torn de fixació de posicions
per part dels altres grups. Sr. Grosske, d'Esquerra Unida, té
la paraula.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, per anunciar el
suport per part del nostre grup a totes les iniciatives plantejades
pel Grup Mixt, en concret les signades pel Sr. Ramon Balanzat,
n'hi ha que consideram d'un interès particular, com la del pla
energètic, el tema dels camps de golf o el del tractament terciari
de les aigües; n'hi ha d'altres que coincideixen bàsicament amb
propostes que presentarà també el nostre grup, com és el tema
del suport transitori comunitari, el tema del 0'7, només una
observació, en el tema del sòl rústic, jo crec que se li dóna al
Govern un excessiu termini per presentar aquest projecte de llei,
tenint en compte dues circumstàncies, una, que és un projecte de
llei reiteradament anunciat, reiteradament ajornat, per tant un
projecte de llei absolutament dins la política general del que és
aquesta comunitat autònoma en matèria d'ordenació territorial,
i amb una promesa final, la darrera, era presentar-lo en aquest
període de sessions, per tant, pensam que el que ha de fer el
Govern és complir aquests terminis i deixar-se de coverbos.

Quant a les signades per la Sra. Munar, nosaltres també
donarem suport a totes les propostes, pensam també que en el
tema de la Llei del sòl, bé, sí, perdó, en el tema, perdó, de
l'Estatut d'Autonomia, nosaltres duim també una proposta en
aquest sentit, creim que la redacció és excessivament vaga i
excessivament poc compromesa, nosaltres pensam, per una
banda que s'han de fixar terminis no només a la creació de la
comissió no permanent per a l'estudi de la qüestió, que s'han de
fixar terminis també per a l'acabament de les feines de la
comissió, de tal manera que s'ha de veure un compromís ferm de
no deixar que el tema de la reforma de l'Estatut i del seu estudi,
pugui ser una cosa deixada a calendas grecas, i així com veim
que va el ritme de feina, per exemple, de la comissió de l'aigua
o fins i tot de la comissió d'estudi del nostre sostre competencial,
etc., efectivament ens podem quedar amb una comissió d'estudi
de reforma estatutària que realment deixi podrir la qüestió mesos
i mesos o fins i tot anys i anys; pensam que hem de posar
terminis a això i s'ha de donar també un objectiu al que aquí
vagament s'expressa com a desplegament alternatiu de l'Estatut,
s'ha de fer reforma del text de l'Estatut i amb un objectiu clar que
ha de ser l'equiparació de la nostra comunitat autònoma al que la
Constitució anomena comunitats històriques, una comunitat del
151 o el que se li vulgui dir, en definitiva, a les comunitats més
desenvolupades de l'Estat.

La proposta 16 és una proposta realment audaç perquè la
gestió dels aeroports estatals és realment en aquests moments
una proposta audaç dins el context de desenvolupament de l'estat
autonòmic, però no tenim inconvenient en aprovar-la, i
lògicament ens semblen molt interessants els temes relatius a
consells insulars i a la millora del transport públic entre els
pobles de Mallorca que pensam que és una assignatura molt
pendent d'aquesta comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del PSM; té vostè la
paraula, Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Balanzat, estarem d'acord amb totes les propostes de
resolució que vostè ens presenta, ja que la majoria han estat
demanades pel nostre grup dins aquesta cambra diferents
vegades. No dubtam ni creim que cap grup d'aquesta
cambra pugui dubtar avui de la necessitat i la urgència de
comptar amb tots aquests plans que vostè demana, per posar
exemples, crec que demanar avui una vegada més el pla
especial de gestió i protecció de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera, que és una reivindicació que hem anat fent i
que crec que cada grup haurà d'assumir les seves
responsabilitats si això no es dur a terme d'una vegada,
igualment que les directrius d'ordenació territorial o qui pot
estar en contra d'eliminar l'oferta turística no legalitzada en
aquest parlament, creim que per això no hi ha cap dubte,
que el nostre grup ha de donar suport a aquestes propostes.

Cal recordar, també, que moltes d'aquestes propostes no
hauria de ser necessari avui tornar-les a repetir, ja que
haurien d'estar fetes per part del Govern que diferents
vegades les ha promès a aquest parlament.

Dir-li també, Sra. Munar, que tendrà el nostre suport
total a les propostes que fa, ja que també, i cal recordar-ho,
moltes d'elles han estat plantejades pel nostre grup diverses
vegades aquí, i algunes d'elles fins i tot avui mateix, en
altres termes, però crec que hi podrà haver una entesa per
plantejar exactament el mateix. Per tant, dir-los al Grup
Mixt, que tendran el suport del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM en totes les seves propostes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Anunciar d'entrada el suport, el vot afirmatiu del
Grup Socialista a la majoria de les resolucions proposades
i defensades pels representants, pels dos representants del
Grup Mixt, encara que sí hem d'aprofitar aquest torn de
fixació de posicions, malgrat ens agradaria poder entrar més
en debat a hora de precisar el perquè alguna de les seves
propostes no tindran aquest suport o que ens poden plantejar
dubtes d'entrada i, per tant, tendran la nostra abstenció.
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Hem d'assenyalar que no tendran el suport tres qüestions: la
primera, quan assenyalen d'una manera rotunda i clara evitar la
creació de nous camps de golf, la prohibició enfront de la
regulació, la prohibició enfront de la regulació que ens permeti
enriquir el bo que té tota cosa, no ens sembla massa adient, i ens
explicarem. Creim necessària una regulació que permeti que els
camps de golf només es puguin plantejar com una millora de
l'oferta turística existent. Això implica no a la utilització de
declaracions d'interès social, no a declaracions en sòl rústic de
camps de golf i molt manco que mitjançant la creació o
l'aprovació d'un camp de golf, es plantegi un nou creixement
d'oferta turística, cap plaça més respecte d'oferta turística, ara si
el camp de golf es planteja amb aigües depurades dins el
planejament municipal sense cap creació de plaça turística i per
millorar l'oferta turística existent avui, no creim que sigui
necessari plantejar aquest d'esntrada dir que no, creim que és
millor raonar una regulació que permeti que ens beneficiem de
les petites possibilitats que evidentment un camp de golf
construït amb aquests plantejaments no es faria, o seria molt més
limitada la seva construcció.

El mateix li hem de dir quan planteja la qüestió de no
carreteres de nou traçat, aquesta és una qüestió que, no tenim
encara pla de carreteres aprovat i que és una proposta que a altres
illes, per exemple a Menorca, ho hem aprovat tots els grups
polítics, a la mateixa proposta, des d'Eivissa també es podria
aprovar perfectament, però també hem de pensar que plantejam
una qüestió que afecta les tres illes i potser a Mallorca, avui
encara són necessaris traçats nous que permetin que puguin
assegurar el criteri de la plena seguretat vial; que no s'oblidi
aquest criteri i que, per tant es plantegi dins el que és el pla de
carreteres que cada illa pugui plantejar també les seves
necessitats de millora, d'ampliació o no de la xarxa de carreteres,
hem de dir que a algunes illes no serà necessari, ja podríem dir
que es manté l'actual xarxa viària, però evidentment creim que
plantejar ja un "no" abans del pla de carreteres, és innecessari i,
en tot cas, el que hauríem de demanar és que el pla de carreteres
es tornàs a posar al públic de la manera més ràpida possible i
sobretot que permetessin que abans de construir una carretera,
complissin el que vertaderament s'hauria de complir, que és
l'estudi d'alternatives abans de fer projectes, valoracions
d'impactes ambientals com toca, etc., cosa que per molt que
diguin que ho volen fer, evidentment no ho fan.

L'altra qüestió que ens ha plantejat dubtes és la transferència
de la gestió dels aeroports a aquest govern, bàsicament perquè es
planteja d'una manera aïllada en el que seria la necessitat o que
es pogués plantejar el seu debat dins el que tots els grups polítics
sembla que estan d'acord de plantejar els mecanismes necessaris
per aconseguir un més ample abast competencial, i, per tant,
sembla que dins aquesta comissió es podria plantejar aquest tema
dels aeroports. En canvi, el Grup Mixt ho planteja com una
qüestió separada i sembla que, per tant, es justifica la urgència
que amb un any, que és el període que va del debat de l'estat de
la Comunitat i la resolució que es planteja, que és urgent aquesta
gestió per part de la Comunitat Autònoma. I nosaltres hem de dir

que abans de dir si és urgent ens hauríem de plantejar diverses
coses. La primera, millorarà la gestió als usuaris tenint
aquesta gestió aquest govern de la Comunitat Autònoma?,
millorarà el servei?; segona qüestió que també ens hem de
plantejar, aquest govern té pràctica o és capaç de garantir
que continuaran, gestionaran respectant la capacitat
inversora per millorar aquests aeroports?, a Mallorca potser
ja tenen aclarides les ampliacions, però hi ha altres illes que
es poden plantejar també la necessitat de fer inversions. I
davant aquest dubtes, la realitat és la que tenim, tenim un
govern que amb el nivell de feina que du i el nivell de
compliment que du, vist que les coses no milloren, té prou
(...) a complir el que ara diuen que está marchando, tenen
prou feina en un any com per aconseguir la meitat del que
diuen que está en marcha, ho puguin aconseguir, per tant,
tenen, ho repetesc, prou (...) d'anar fent, perquè la veritat és
que per molt que ho repetissin aquí cada vegada, allò de
marchando, damunt la taula, no hem vist res. I segon, tenim
la pràctica, la realitat ens demostra que quan hem gestionat
serveis que impliquen inversions, aquestes inversions s'han
descapitalitzat, ports de la Comunitat Autònoma, ni tan sols
inverteixen el que cobren de tarifes, aquesta és la realitat,
que n'aprenguin, que comencin amb la gestió dels ports, que
vagin donant garanties que són capaços de fer les coses
mínimament correctes, i bé, vegem o deixem el tema dels
aeroports en una segona fase o, com a mínim, en un període
més envant i dins aquesta comissió que es planteja crear,
perquè garanties que aquest govern sigui competent, així
com van les coses, per avançar en un any aquesta gestió
aeroportuària, la veritat és que planteja tots els dubtes i
d'urgència, cap ni una.

Altres qüestions que plantejam la nostra abstenció, més
que res, supòs que per motius de redacció, el pla energètic,
el pla energètic no és qüestió ni d'un mes ni de tres mesos,
creim que hauríem de plantejar la necessitat que primer es
duguessin aquí els criteris del pla energètic, perquè hem
aconseguit que el Govern arribi a entendre que el pla
energètic té implicacions sobre el territori, i que per açò és
necessari que aquest pla energètic es desenvolupi a partir de
la Llei d'ordenació territorial, perquè té impactes sobre el
territori i, per tant, el que hem de demanar és que duguin els
criteris del pla energètic aquí, a aquest parlament; més que
res perquè, a més a més que té impactes sobre el territori,
crec que és una cosa que hem avançat respecte d'anteriors
moments del Govern, hi ha una altra qüestió, que és que és
bastant més participatiu que es duguin aquí els criteris i
s'elaborin i, per tant, avancem més ràpidament, i també
alhora hem d'assenyalar que aconseguir els percentatges
d'energia provinent de forces renovables està molt bé, però
així i tot manquen criteris, jo crec que no podem oblidar en
absolut la necessitat, la necessitat de prioritzar ...
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Acab ara mateix. 

... l'eficiència energètica, donar prioritat a la reducció de la
demanda potencial de l'energia, potenciar l'estalvi a través de
programes de gestió, no donem la sortida directament a crear
noves coses, facem un planejament més racional d'aquestes
qüestions. 

I, per acabar, tenim poc temps, assenyalar, respecte
d'augmentar l'import de les sancions per eliminar l'oferta
turística. Creim que si el Govern no compleix l'aplicació de la
llei, és inútil que haguem de modificar la llei per avançar, la
qüestió és que el Govern compleixi la llei, no només augmentar
les sancions, perquè total si no les paguen ..., tampoc no ens
serveis de massa cosa, que el Govern compleixi amb la
normativa turística, que no permeti que existeixi d'una manera
totalment impune aquesta oferta no legal turística. I aquestes
sancions es fan amb mecanismes més clars i més contundents de
no deixar-los estar al mercat, no pagant sancions, ni posar-les
més altres, perquè la rebaixa pot venir via decret de Presidència
o de Consell de Govern d'una manera rapidíssima.

I tan just assenyalar després el nostre suport a altres
qüestions, al diàleg social, per avançar en les hipòtesis
d'ordenació territorial, i evidentment el suport a les competències
als consells insulars, més que res per fer front, i d'una manera
molt clara, al rebuig que vull deixar exprés com a darrera
qüestió, a l'afirmació que es va fer aquí per part del president del
Govern de la Comunitat Autònoma, que els consells insulars
seran els funcionaris encarregats de dur endavant el control de
les coses que fa el Govern, aquesta mentalitat estreta, política,
del que han de ser els consells insulars, volem manifestar el
nostre rebuig, donant suport a totes les qüestions que donin ampli
contingut al treball dels consells insulars, i una perspectiva més
ampla, més generosa i més positiva, i no aquesta visió estreta de
mires que té el Govern del Partit Popular, aquí, a les Illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Mauricio Rovira, té vostè la paraula.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. A las
propuestas presentadas por el Sr. Balanzat, en primer lugar, a la
primera, le vamos a votar que no porque en estos momentos hay
una ley de campos de golf que ha sido aprobada por este
parlamento, porque los intereses sociales los conceden los
consells insulares y porque a nosotros no nos parece acertado en
ningún caso que se cierren todas las puertas a los campos de golf,
los habrá buenos, los habrá malos, y no creemos necesario que
se diga que ninguno.

En segundo lugar, la segunda propuesta, vamos a votar
que no, porque creemos que es el Gobierno el que tiene que
marcar los plazos en este tema, que es un tema lo
suficientemente importante como para tener que andar con
prisas.

En cuanto a la tercera propuesta, en este momento este
tema está recurrido ante los tribunales y aparte el plan
especial de gestión y protección es una figura que nosotros
no conocemos, lo que conocemos es un plan de ordenación
de recursos naturales y en estos momentos tal como está la
situación debería ser el Gobierno central el que lo tuviese
que hacer y no el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Y
mientras no se resuelva el recurso presentado por este
parlamento ante los tribunales, nosotros no vamos a entrar
en este tema, votaremos que no.

En el cuarto punto votaremos que no porque preferimos
analizar este tema en los presupuestos, porque es un debate
muy importante como para defender estas posturas ahora, en
cinco minutos, creemos que es mejor tener todos los datos,
que en el momento del debate de presupuestos tendremos
todos los datos sobre estos temas, y que, por lo tanto, vamos
a votar que no porque vamos a aplazar este debate por parte
de nuestro grupo a los presupuestos.

En cuanto a la quinta propuesta de resolución, hay un
compromiso por parte del Gobierno, por parte de su
presidente, de mantener un calendario que está fijado, ya lo
dijo ayer, ya lo dijo en el discurso, este calendario, hay un
compromiso de cumplirlo escrupulosamente, y este tema
tendrá un debate amplio y plural en el Parlamento y en la
sociedad, más adelante, y no creemos que sea el momento
de poner aquí prisas y crear órganos específicos fuera de lo
que es el debate en el Parlamento y fuera de lo que es esta
cámara.

En cuanto a la propuesta 6, nosotros le proponemos una
transacción, usted lo pide para los presupuestos del 97, hay
un compromiso del Gobierno, del presidente Matas, de que
este tema se cumpla, el 0'7, se llegue antes de acabar la
legislatura, nosotros le propondríamos que usted quitase lo
de "presupuestos del 97" y pusiese "antes de acabar la
legislatura". Si usted no acepta esta transacción, nosotros
votaríamos que no.

Respeto de la propuesta 7, es un tema que en un breve
espacio de tiempo se va a traspasar a los consells insulares,
nosotros creemos que el importe de las sanciones y los
medios personales y materiales que se están aplicando son
los correctos, siempre por supuesto se podrían aumentar
medios y podría aumentarse personal y se podría aumentar
todo, ¿no?, pero en este momento creemos que está bien
como está, y vamos a votar que no.
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En cuanto al punto 8, la redacción de este plan que ustedes
proponen, nosotros creemos que es conveniente que antes de
redactar este plan, se redacten otros planes sectoriales, y
entonces nosotros vamos a votar que no porque creemos que hay
que seguir un orden, hay que redactar otros planes antes de
redactar éste, por lo tanto le vamos a votar que no. Los plazos,
creemos que se deben marcar desde el Gobierno, y le vamos a
votar que no a esta petición de en tres meses redactar un plan.

En cuanto a la propuesta 9, si ustedes quitan el plazo de 6
meses, le votaremos que sí.

En cuanto a la 10, también le presentamos otra transacción,
ustedes instan en el plazo de un año a la construcción de estas
depuradoras, nosotros creemos que en lugar de "un año" debería
poner "en el plazo más breve posible"; es nuestra propuesta,
ustedes tienen la palabra.

En cuanto a la propuesta 11, decirle que hay un compromiso
electoral del Partido Popular, hay un compromiso del presidente
Matas, del presidente del Gobierno balear de mejorar las
carreteras, y también hay un compromiso de nuevas carreteras
como quedo manifiesto ayer en el debate. Por lo tanto, nosotros
vamos a votar que no a esta propuesta.

En cuanto a las propuestas presentadas por el Grupo de UM,
en la 12, presentaríamos una transaccional que sería eliminar las
palabras "aéreo, marítimo y terrestre", porque creemos que
también sería bueno que en cualquier caso se pudiera llegar a un
convenio en cualquiera de estos ámbitos, y no obligar a que sea
en los tres, si pudiese usted retirar estas tres palabras, quedaría
"infraestructuras de transporte", con lo cual podríamos aceptar
que se pudiera firmar un convenio en uno de estos temas, en
todos estos temas o en tres de estos temas, pero no
circunscribirlo a los tres temas obligatoriamente.

La propuesta número 13, nosotros marcaríamos los plazos y
además en este momento está previsto lo del suelo rústico, y no
creemos adecuado aceptar esta propuesta.

La propuesta 14, todos los grupos han presentado propuestas
en este sentido, todos con diferente redacción, más o menos
haciendo referencia a lo mismo, incluido el Partido Popular que
también ha presentado propuestas en este sentido, por parte de
nuestro grupo posteriormente se harán una serie de explicaciones
políticas sobre este tema, se harán una serie de transacciones,
nosotros creemos que esta propuesta no tiene la redacción
adecuada, entonces, en principio, si sale a votación votaríamos
que no, pero ya le decimos que este tema se debatirá con la
redacción de otros grupos e incluso con la redacción que hemos
presentado nosotros.

En cuanto a la propuesta número 15, que ha presentado
la Sra. Munar, nosotros creemos que este tema hay un
compromiso claro del Gobierno de regularlo, hay un
compromiso claro en nuestras propuestas que
posteriormente se explicarán, y vamos a votar que no por
los plazos que usted propone y porque nosotros proponemos
ya una propuesta alternativa a ésta.

A la 16 le vamos a votar que sí, estamos de acuerdo, no
sabemos qué resultado pueden dar estas negociaciones, pero
en principio estamos de acuerdo en solicitar esto al
Gobierno del Estado.

A la 17 le proponemos una transacción, usted pone un
plazo de quince días, nosotros le pediríamos que modificase
este plazo de quince días y pusiera "durante este período
parlamentario", porque el Gobierno tiene previsto presentar
el Pla Mirall a los alcaldes de los municipios de las Islas
Baleares, y entonces creemos que quince días para presentar
este plan en el Parlamento es muy precipitado, le
rogaríamos que cambiase "quince días" por "durante este
período parlamentario".

En cuanto a la propuesta 18 le presentaríamos una
transacción, algo que ya 'han comentado desde el Partido
Socialista, en lugar de poner "la presentación ante el
Parlamento del plan energético de las Islas Baleares",
nosotros propondríamos que lo que se presentase en el
Parlamento fuesen los criterios del plan energético, incluso
nos iría bien lo de un mes, porque creo que el Gobierno ya
los tiene preparados y a punto de presentar. Sería cambiar
"plan energético" por "criterios del plan energético".

En cuanto a la 19, le vamos a votar que sí.

Y a la número 20 le vamos a votar que no porque
creemos que los plazos en este tema los debemos marcar
nosotros, los debe marcar el Gobierno.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per concretar l'ordre, han
presentat una sèrie de transaccions. Sr. Balanzat li han
presentat transacció a les propostes 6, 9 i 10. A vostè li
correspon, sense entrar en debat, dir si accepta la transacció
en els termes que s'han plantejat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

No, òbviament no acceptaré, perquè parla de llevar
terminis i això és clau, per tant, no acceptaré cap transacció.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Cap d'aquesta tres és acceptada. Per tant, la redacció queda tal
com ve al text presentat pel Grup Mixt.

Sra. Maria Antònia Munar, a vostè li han presentat transacció
a les propostes 12, 17 i 18.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Dir, a la número 12, que Unió
Mallorquina acceptarà que el conveni de finançament
d'infraestructures es pugui fer per separat, per tant retirarem les
paraules "aeri, marítim i terrestre", si bé ens agradaria que es fes
un esforç per aconseguir els tres. Pel que fa a la 17, se'm demana
que retiri "en el termini de quinze dies", i digui que "durant
aquest període", no hi ha inconvenient, perquè creim que és
important, que si no es pot fer en quinze dies es faci després,
però dir al Govern que seria interessant que en lloc de presentar
els plans primer als batles, els presentés a aquest parlament, que
és la Cambra adient per fer-ho. A la proposta 18, em demana que
en lloc de demanar el pla energètic de les Illes Balears, siguin els
criteris del pla energètic, acceptam, perquè val més que ens
duguin els plans o els criteris que no res. Així que acceptarem la
proposta de modificació. I crec que no hi ha res més.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha altra proposta. Moltes gràcies, Sra. Munar. Per tant,
les propostes presentades pel Grup Parlamentari Mixt que fan
referència a les defensades per la portaveu signant de les
darreres, Sra. Munar, a la 12 se suprimeix "aeri, marítim i
terrestre perquè sigui efectiu dins l'any 97", queda suprimit. A la
17 es canvia "quinze dies" per "durant el present període
parlamentari". I a la 18 se substitueix "pla energètic" i es canvia
per "criteris del pla energètic". Moltes gràcies.

Passam a la presentació de les propostes de resolució
d'Esquerra Unida, Sr. Grosske, té vostè la paraula.

1.- El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
ponència formada per tots els grups parlamentaris, per a l'estudi
del canvi de l'article 51 del Reglament de la Cambra en el sentit
d'afavorir la creació de comissions d'investigació.

2.- 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.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, en el termini de tres mesos, un
projecte de llei de creació del Consell Assessor de la publicitat i
comunicació institucional, amb l'objectiu d'establir els mecanismes
de control suficients sobre la política de publicitat i comunicacions
del Govern balear.

4.- El Parlament de les Illes Balears crearà, d'acord amb
l'article 50 del Reglament, una comissió no permanent per a
estudiar el desenvolupament de la Llei de Consells insulars, el
paper d'aquests en el desplegament de l'autogovern i
l'experiència i possibles dèficits financers de les competències
exercides, amb l'objectiu, si s'escau, de la reforma de la Llei de
Consells insulars per fer que aquestes siguin institucions
bàsiques en la política autonòmica i per donar compliment a
la Llei de Consells Insulars pel que fa a la seva finançació
definitiva.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al compliment de la Llei de Consells
insulars amb la remissió a la Cambra, en el termini de tres
mesos, de la Llei Reguladora del Fons de compensació
interinsular, per a corregir els desequilibris existents al
conjunt de les Illes Balears.

6.- El Parlament de les Illes Balears acorda la constitució
d'una ponència amb participació de tots els grups
parlamentaris que tengui com a objectiu preparar, en el
termini de sis mesos, una iniciativa legislativa de reforma del
nostre estatut d'autonomia que tengui com a objectiu
l'equiparació dels nostre Estatut al de les que la Constitució
anomena "comunitats històriques" de l'Estat.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, en el termini de tres mesos,
una ampliació del Pla de Residus sòlids urbans que doni
prioritat a la reducció en origen, la reutilització, la recollida
selectiva i el reciclatge per a cadascuna de les quatre illes i
que no obligui a la incineració com a sistema d'eliminació dels
residus sòlids urbans.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a suspendre l'anomenada "operación
barco" de transport d'aigua potable des de Tarragona i a
invertir els recursos prevists per la referida operació en
solucions a llarg termini per a l'abastiment d'aigua potable a
l'illa de Mallorca.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, durant el pròxim període de
sessions, una llei de sòl rústic que tengui per objectiu detenir
el deteriorament alarmant que pateix el sòl no urbanitzable de
les nostres illes.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al seguiment de les obligacions i dels
compromisos, 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.
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12.- 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.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a reclamar del Govern de l'Estat les
competències relatives a la prestació social substitutòria.

14.-El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la creació del Consell Econòmic i Social per
al'any 1997.

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a arbitrar l'augment de les partides
pressupostàries suficients als pressuposts per a l'any 1997, per a
cobrir la demanda efectiva de percepció del suport transitori
comunitari a les Illes.

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la unificació dins una sola direcció general
de les competències respecte a la política de menors, garantint la
unificació de criteris i coordinació de recursos.

17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a incloure dins els Pressuposts Generals de
la Comunitat la partida del 0,7% d'aquests per a ajuts a projectes
de desenvolupament per a països de l'anomenat tercer món.

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a incrementar, en els pressuposts per al 1997,
les partides destinades a ajudes i suport a les cooperatives i
empreses d'economia social.

19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, en el pròxim període de sessions
en aquesta Cambra, un pla estratègic de prevenció i tractament de
les toxicomanies amb el seu pressupost, dotacions i calendari de
fases d'execució.

20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, en el termini de tres mesos, un
projecte de llei de creació del Consell de Cooperació de les Illes
Balears, amb l'objectiu principal d'assegurar la participació de les
organitzacions implicades en la definició i correcta aplicació dels
criteris que han d'orientar els programes de cooperació amb el
tercer món.

21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la creació, una vegada aprovat el II Pla
d'Igualtat de la Dona, d'una comissió de seguiment d'aquest, amb
participació dels agents socials, organitzacions socials i
organitzacions de dones.

22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a convocar dins l'any 1997 oferta d'ocupació
pública de l'Administració autonòmica per afavorir, amb criteris de
transparència i igualtat d'oportunitats, l'ocupació de totes les
vacants existents.

23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a complir els compromisos adquirits
davant la Universitat de les Illes Balears quant a la destinació
de 4.200 milions de despesa corrent per tal d'acabar amb el
dèficit històric que pateix la nostra universitat i, així mateix, a
arbitrar els crèdits necessaris per finançar les necessàries
inversions en infraestructures i equipaments.

24.- El Parlament de les Illes Balears crearà, d'acord amb
l'article 50 del Reglament, una comissió no permanent per
estudiar l'actual situació del sistema educatiu a les Illes
Balears pel que fa a infraestructures, equipaments, dotacions
de personal, finançament i per preveure els plans de futur en
vistes a l'assumpció de les competències en aquesta matèria.

25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a obrir la Comissió Mixta entre Insalud
i Govern balear per a assegurar la participació de municipis,
organitzacions sindicals i professionals i associacions
ciutadanes implicades.

26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a complir els compromisos adquirits i a
prioritzar, en els pressuposts per al 1997, l'execució del
desviament de la carretera Maó-Ciutadella al seu pas per
Ferreries.

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

28.- 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 duites a terme des de l'àmbit privat i s'elaborarà
amb la participació i des del diàleg amb els agents econòmics
i socials.

29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a promoure convenis de col•laboració en
matèria cultural i lingüística amb la Generalitat de Catalunya
i la Generalitat Valenciana.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Les tres primeres propostes que
presenta el nostre grup fan referència a un mateix bloc temàtic
que és el tema de la transparència en el funcionament
institucional i el tema de la lluita contra la corrupció. I crec que
s'expliquen amb bastant facilitat. La primera, el que proposa és
un àmbit d'estudi per arribar a una modificació reglamentària que
faciliti les comissions d'investigació; la segona va en el sentit
d'unes esmenes que també hem presentat a la Llei
d'incompatibilitats, relatives a l'existència d'un registre públic
d'interessos i béns econòmics de membres del Govern i d'alts
càrrecs que en depenen; i la tercera, que també és una iniciativa
que ja vàrem presentar el seu dia en aquesta cambra, relativa a la
regulació de la publicitat i comunicació institucional.
Sorprenentment, dins aquest bloc temàtic, sorprenentment, tal
volta, per a alguns, no s'inclouen propostes relatives a peticions
de dimissió ni assumpció de responsabilitats polítiques,
naturalment això no significa un no desig per part d'aquest grup
parlamentari que aquestes responsabilitats polítiques siguin
assumides, el que passa és que hem assistit ja a debats,
intervencions, preguntes on tant des del grup parlamentari
majoritari com des del Govern d'aquesta comunitat, s'hga tengut
el cinisme i la manca de vergonya de negar l'existència de
responsabilitats polítiques, i, per tant, hem de pensar que, igual
que les paparres no surten sinó amb aigua calenta, els corruptes
d'aquest parlament, els corruptes d'aquest govern i els corruptes
d'aquesta comunitat autònoma només podran sortir amb l'aigua
calenta dels jutjats, que és una feina a la qual Esquerra Unida s'hi
dedica amb bastant intensitat.

Naturalment, no renunciam per això a treure aquest tema a
col•lació a altres debats parlamentaris, lògicament s'ha de fer
palesa sempre la posició dels grups respecte a qüestió tan
delicada, i no renunciam tampoc a explicar en concret, al cap de
l'Executiu, la diferència entre gent que a un moment determinat
fora de la seva actuació pública pugui ficar la pota a un moment
determinat, i la gent que sistemàticament dins el seu grup i dins
el seu govern s'ha dedicat a ficar la mà dins els doblers públics
d'aquesta comunitat autònoma. Són debats que esperam poder
dur endavant en properes ocasions, en tot cas, aquests tipus de
propostes que ens consta que han fet altres grups, ja avanç que
els donarem suport a l'hora de la votació.

Les propostes 4 i 5 són referents als temes dels consells
insulars, una gran assignatura pendent del desenvolupament
autonòmic d'aquesta comunitat, que efectivament significa, en
definitiva, que aquesta comunitat autònoma no serà realment una
autonomia com toca, ni hi haurà realment autonomia fins que no
la tenguin realment cadascuna de les illes amb uns consells
insulars dotats competencialment i financerament per dur
endavant les seves competències.

La proposta 6 ens sembla particularment important, fa
referència a un tema cabdal com és la reforma de l'Estatut
d'Autonomia, i ho fa en el sentit que he explicat abans, en la
intervenció relativa a les propostes del Grup Mixt, ho fa fixant
terminis per a aquesta feina entre tots els grups de cercar un text
legislatiu que serveixi per dur endavant aquesta reforma i ho fa
fixant un objectiu polític per a aquesta reforma que és
l'equiparació de la nostra comunitat a les comunitats històriques
de l'estat emprant òbviament un terme constitucional que
nosaltres no compartim en el seu sentit, perquè comunitat
històrica també ho és, òbviament, les Illes Balears.

El següent bloc, fa referència, de la proposta 7 a la 12, a
temes de caràcter mediambiental bàsicament, la modificació
del Pla de residus sòlids per tal d'incorporar reciclatge i
compostatge i no obligar, per exemple, a l'illa de Mallorca,
temes com la incineració per a l'eliminació de residus, la
suspensió de l'operació barco, i la utilització dels recursos
per a solucions a llarg termini, no per pegats a curt termini.
El tema de la Llei de sòl rústic, fixant lògicament un termini
per a la seva presentació, que per un error que esper que
sigui comprès i acceptat pels grups parlamentaris, per un
error, m'imagin que a l'hora de transcriure i per manca de
claredat de la lletra de l'escrivà, diu "pròxim període de
sessions", quan ha de dir "present període de sessions", que
és, com he explicat abans el compromís que aquest govern
va adquirir en el seu moment, "presentació al present
període de sessions".

Hi ha dues propostes, la 10 i l'11, que fan referència a la
biosfera de Menorca, fonamentalment al•ludint als
compromisos que també té el Govern de la Comunitat
Autònoma en el tema de la reserva de la biosfera a
Menorca, és a dir no és un problema només del Consell
Insular i de les institucions menorquines, també el Govern
té compromisos polítics i financers en aquesta figura.

I la darrera proposta és relativa a mesures d'estalvi
d'aigua i va una mica en relació amb el tema de la suspensió
de l'operació barco que figura a la proposta 8.

La 13 fa referència a un desig de traspàs a aquesta
comunitat autònoma de les competències relatives a
prestació social substitutòria i dóna lloc, obre el pas, a un
bloc temàtic de caràcter eminentment social que abasta de
la proposta número 14 a número 21 des de la creació del
Consell Econòmic i Social, que a nosaltres ens sembla un
tema absolutament cabdal des del punt de vista social i des
del punt de vista, fins i tot, democràtic, d'arbitri,
d'organismes de participació dins aquesta comunitat
autònoma, és el tema d'un atractiu suport financer al suport
transitori comunitari. 

Hi ha una altra proposta relativa a política de menors, al
0,7 que, lògicament, insistesc en allò que vaig dir ahir, no és
una qüestió d'aquesta legislatura; s'ha de demostrar, com ha
demostrat el Consell Insular de Mallorca, que és possible
fer-ho directament en un any i que no hi ha justificació ni
política econòmica per no fer-ho així. Compromisos -es
demana a la proposta número 18- de caràcter pressupostari
el 1997 respecte a les cooperatives i les empreses
d'economia social. Es reivindica, a la número 19, el Pla
estratègic de prevenció i tractament de toxicomanies;
s'estableix, en relació al tema del 0,7 -a la número 20- el
Consell de Cooperació per regular les ajudes al tercer món,
és a dir, no és el registre d'entrada, no és una comissió
tècnica que ha de decidir sobre aquestes ajudes, són criteris
polítics de prioritat, de necessitat i d'ajuda real al
desenvolupament.
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Des del nostre desacord amb la manca de compromisos que
figuren dins el segon Pla d'igualtat de la dona, el que demanam
a la proposta número 21 és una comissió de seguiment un cop
aprovat el Pla, que esperam que sigui un pla bastant més concret
que el presentat en aquest parlament, una comissió de seguiment
amb participació dels agents socials sobre el seu compliment.

La proposta número 22 va referència, sobretot, a un problema
d'eficàcia dins l'administració pública, tema en el qual, supòs,
que el President del Govern serà molt sensible, i eficàcia dins
l'administració pública significa regularització de la funció
pública i significa fer el que diu la llei respecte a les ofertes de
col•locació pública.

La proposta número 23 em sembla extraordinàriament
important; fa referència al finançament de la nostra universitat i
allò que demanam és una cosa tan clara com que el Govern
acompleixi els seus compromisos amb la Universitat de les Illes
Balears quant al finançament de la despesa corrent d'aquesta
universitat, és a dir, que es permeti acabar amb el dèficit
tradicional de la nostra universitat relació despesa-alumne i a
partir d'aquí, naturalment, el Govern haurà de complementar el
que li ha estat transferit per endegar una política d'inversions en
infraestructura i en equipament que sigui suficient pels projectes
d'ampliació de la Universitat. Ara jo crec que toca al Govern ser
generós amb la Universitat, després de reclamar-ho al Govern de
l'Estat.

Proposta número 24 relativa a l'estudi de la situació del
sistema educatiu com a passa prèvia a l'assumpció d'aquesta
competència. 

Participació social, proposta número 25, també en el tema de
la Comissió mixta Insalud-Govern balear. 

Proposta número 26, amb un caràcter puntual, però que jo
crec que simbolitza ben bé que nosaltres no és que estiguem
d'acord amb qualsevol despesa en carreteres; polítiques de
millora de la xarxa, de major seguretat en la xarxa, lògicament
tendran el nostre suport i les exigirem, des d'aquesta cambra.

Proposta número 27, relativa a suport a comunitats balears a
l'exterior.

Proposta número 28, importantíssima, també, relativa al
combat de l'estacionalitat de la nostra economia, que no pot
quedar només en una declaració d'intencions, sinó que ha de
figurar en un pla on figurin actuacions concretes per dur
endavant per part de l'Administració autonòmica.

I finalment, proposta número 29 de caràcter cultural i
lingüístic, que és promoure una cosa tant elemental com
convenis de col•laboració en matèria cultural i lingüística
amb la resta de comunitats autònomes que formen part de la
nostra mateixa àrea cultural i lingüística, tal i com, fins i tot,
preveu el nostre estatut d'autonomia, és a dir, convenis amb
la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Balanzat, té vostè la
paraula per fixar la posició.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, els Verds donarem suport a
totes les propostes de resolució presentades per Esquerra
Unida per entendre que són bones, són beneficioses per a la
nostra comunitat, tant des d'un punt de vista social,
ambiental, econòmic i, fins i tot, autonòmic. 

No així Unió Mallorquina, que votarà a totes que sí,
excepte..., votarà no a la número 7 i s'abstendran a la
número 2, 8, 10, 11, 16 i 26. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del PSM, té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup també donarà
suport a les propostes de resolució que el Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida ha presentat. Votarem a favor, ja que allà
demana el canvi de Reglament de la Cambra en el sentit
d'afavorir la creació de comissions d'investigació, obrir un
registre públic d'interessos i béns econòmics dels membres
del Govern i els càrrecs que en depenen, ja que això, per
nosaltres, són instruments bàsics per a una transparència en
la gestió política i també perquè els ciutadans i ciutadanes
puguin tornar a creure que l'ètica no és incompatible amb la
paraula "política".

Quant a les propostes de la creació del Consell Assessor
de la publicitat i comunicació institucional, tots els diputats
i diputades d'aquesta cambra són conscients de les
demandes reiterades que ha elaborat el nostre grup pel que
fa a la necessitat d'establir mecanismes de control sobre la
política de publicitat i comunicacions del Govern balear; per
tant, també agraïm la iniciativa del Grup d'Esquerra Unida.

Si de ver creim que les nostres illes tenen el dret de la
igualtat amb les altres comunitats, no podem passar sense
iniciar un debat i treballar la reforma del nostre estatut
d'autonomia, per equiparar-nos, d'una vegada, a les
anomenades comunitats històriques, com vostès ja demanen
a la proposta de resolució número 5. 
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Creim que també ja és hora que el Govern de la Comunitat
Autònoma es deixi de demagògies i reformi, d'una vegada, el Pla
de residus sòlids urbans i poder fer una vertadera política dirigida
a la protecció del medi ambient, potenciant, d'aquesta manera, la
recollida selectiva i el reciclatge, així com vostès, el Grup
d'Esquerra Unida, ho demanen en la proposta número 7.

Les propostes de resolució, també, números 8, 9, 10, 11 i 12
estan englobades dins un respecte al medi ambient, també un
estalvi econòmic dels ciutadans i ciutadanes de totes les Illes;
també les donam suport.

No voldria deixar sense esmentar les propostes de resolució
que el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida ha presentat relatives
a benestar social. És ben necessari que en els pressuposts del 97
hi hagi una partida pressupostària suficient dirigida al suport
transitori comunitari de les Illes i també ja és hora que en el
pressuposts hi sigui present el 0,7 per ajuts al tercer món.

També defensam i donar suport a la creació del Consell de
Cooperació de les Illes Balears, ja que seria un instrument per
definir els criteris que orientarien els programes de cooperació
amb el tercer món, com vostès plantegen a la seva proposta.

Cal coordinar i aprofundir, també, en la política de prevenció
i tractament de toxicomanies, fent una política valenta, decidida,
sense perjudicis i donant suport a aquest col•lectiu marginat per
la societat i també per moltes institucions.

Després de la lectura del segon Pla d'igualtat de la dona,
també creim oportuna i urgent la creació de la Comissió de
seguiment, on hi participin agents socials, organitzacions socials
i organitzacions de dona, perquè així es pot prevenir que el Pla
no quedi dins un calaix o damunt la taula.

També donam suport, ja que davant el traspàs de
competències del sistema educatiu és necessària la creació d'una
comissió no permanent per analitzar totes les necessitats
d'aquestes transferències tan important i com vostès defensen a
la proposta número 24, com també trobam oportú possibilitar que
a la Comissió mixta d'Insalud i Govern balear hi participin
municipis, organitzacions sindicals, professionals i ciutadans
implicats, ja que és la manera d'obrir el debat sobre com s'ha de
dur la gestió sanitària a les nostres illes. Per tant, deix altres
propostes de resolució però també tendran el suport del nostre
grup.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Mesquida, té vostè la paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sr. President. En primer lloc, vull manifestar el suport
del Grup Parlamentari Socialista a les propostes, o a la
majoria de propostes amb alguna petita excepció,
presentades per Esquerra Unida. Vull dir que existeix
coincidència en les línies centrals d'aquestes propostes, que
van en direcció de dotar  l'actuació política de més
transparència, preservar el medi ambient i actuacions i
propostes relatives a benestar social i reforma de l'Estatut.
Vull comentar breument les que pens que són més
importants.

En primer lloc, el primer bloc relacionat amb la
transparència, nosaltres pensam, i s'ha vist en els debats la
unanimitat que hi ha per part de l'oposició, l'oportunitat que
hi ha de creació de comissions d'investigació. Unes
comissions d'investigació, s'ha de dir, no sé per quin motiu,
que en aquest parlament estan satanitzades quan és una
institució absolutament habitual, una institució
absolutament legítima i d'absoluta salut parlamentària que
existeix a qualsevol país de democràcia occidental. És
habitual veure, si algú té oportunitat de veure la cadena
nordamericana CNN, com es treuen continues informacions
de comissions d'investigació relacionades amb temes que
fan referència al congrés i al senat dels Estats Units. A
Alemanya també és habitual la creació de comissions
d'investigació. Jo crec que la crítica que es fa de no fer d'una
comissió d'investigació una caixa de ressonància, veient
aquí com es produeixen els debats de política general,
moltes vegades les postures són de fer oposició a l'oposició,
moltes vegades ens trobam que podríem fer el retret al
Govern de tot el contrari, es podrien emprar les comissions
d'investigació com a caixa de ressonància per acusar a
l'oposició. Quan no hi ha res per amagar, crec que no hi ha
que tenir por a res, perquè, com ahir va dir el president,
només són paraules.

També donarem suport a les altres dues propostes de
transparència, estaven incloses dins propostes electorals del
Partit Socialista, registre de béns, i a la proposta de la
regulació d'un consell assessor que reguli i que controli la
publicitat institucional que es fa per part del Govern.

Voldria fer menció, també, a la necessitat de dotar el
desenvolupament de la Llei de consells insulars de
racionalitat, que es permeti analitzar un correcte
desplegament de competències actuals i futures amb una
correcte dotació financera. Estam d'acord amb la necessitat
d'establir uns fons de cooperació interinsular per corregir
desequilibris.

Quant a l'Estatut, també estam d'acord. En principi,
nosaltres interpretam que aquesta proposta està en la línia
d'aconseguir per a la nostra comunitat autònoma més
competències, més autogovern, i en definitiva més
finançament.



1846 DIARI DE SESSIONS / Núm. 48 / fascicle 4 / 15, 16 i 17 d'octubre del 1996

Quant al Pla de residus, votarem favorablement, en el ben
entès que la nostra interpretació d'aquesta proposta és la
necessitat de reforma el Pla de residus per tal d'incloure els
sistemes de recollida selectiva i de reciclatge.

La proposta número 8, la que fa referència a l'operació
vaixell, serà la que votarem negativament. Explicaré el motiu. És
cert que l'operació vaixell permet i dins el seu conjunt de
clàusules contempla la possibilitat que s'interrompi aquesta
operació. El fet que hagi plogut aquests darrers dies i aquests
darrers mesos no serveix per aturar l'operació vaixell sinó per
millorar els aqüífers que ja estaven molt salinitzats precisament
per la sobreexplotació. No només és aquest el factor pel qual
pensam que s'ha de mantenir l'operació vaixell, sinó que hi ha un
altre factor de caràcter econòmic, que jo pens que també és
important, i és que la despesa per possibilitar la duita d'aigua de
l'Ebre ja està feta, aquests 1.400 milions que es varen haver de
gastar en infraestructures per possibilitar l'operació s'han
d'amortitzar. Deixem, en definitiva, que els aqüífers respirin.
Veig que avui hi ha una notícia a la premsa: es començaran les
extraccions al voltant de 28.000 metres cúbics. Jo aquí diria que
s'hauran d'establir uns controls rigorosos per evitar que la
situació viscuda anteriorment i que va motivar l'operació vaixell
es torni reproduir.

Passaré al punt..., a altres punts amb els que estam d'acord, el
tema de Menorca i la reserva de la biosfera. Voldria dir que a la
proposició número 10, nosaltres presentaríem una transacció, allà
on diu: "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat al seguiment de les obligacions", nosaltres voldríem
modificar i que digués "compliment". Així com està redactat es
pot interpretar que el Govern ha de fer una labor fiscalitzadora al
Consell Insular i no és així, sinó que el que interessa és que el
Govern compleixi els compromisos que té quant a la declaració,
tan important, de Menorca com a reserva de la biosfera.

També estam d'acord amb la Llei de mesures d'estalvi
d'aigua, amb la creació d'un consell econòmic i social. Li faré un
comentari a l'únic conseller que hi ha present, ja li vàrem dir a la
seva compareixença que no importa esperar a la creació del
consell econòmic i social dins la legislatura, fa aproximadament
15 dies es va crear aquest consell econòmic i social a Catalunya,
tots els agents socials, tothom estava molt satisfet, crec que és un
instrument molt saludable, demandat pels agents socials
d'aquesta comunitat. Per això no entenem el retard, sí que ens
adherim a aquesta proposta de creació del consell econòmic i
social dins l'any 1997.

Totalment d'acord amb el tema del finançament (...) transitori,
comunitari, al tema de la unificació de les competències sobre
menors. Sí em vull aturar un segon en el tema del 0,7. Avui,
precisament, és el dia triat per l'Organització de Nacions Unides
per celebrar l'any internacional de l'erradicació de la pobresa.
Crec que seria un detall important, no per imatge del Parlament
balear sinó de cara a tots aquests milions de persones que
pateixen aquestes necessitats, que avui pogués sortir aprovat que
el Govern inclourà dins el pressupost de la Comunitat Autònoma
per a l'any 1997, la partida del 0,7%.

Estam totalment d'acord amb matèries d'economia
social, de prevenció de toxicomanies i de coordinació dels
fons relatius als criteris de cooperació amb el Tercer Món.

També estam d'acord amb les altres propostes de
resolució. Únicament em vull aturar un segon, també, en el
tema de l'estacionalitat. Jo pens que aquest és un dels
principals problemes que té la Comunitat Autònoma. No
estic d'acord amb el fet que el diagnòstic d'aquest problema
hagi estat detectat per part del Govern. Ahir es va dir
"nosaltres hem diagnosticat aquest problema", jo crec que
això no és cert. Així i tot, crec que això no és el més
important, el més important són les actuacions. Existeixen
exemples actuals d'actuacions de ruptura contra
l'estacionalitat. Hi ha un municipi turístic com és Calvià que
fa una labor molt important en matèria de turisme d'hivern,
que és el turisme que s'ha de potenciar, no s'ha de
promocionar l'estiu, l'estiu està tot venut, i el que s'ha de
començar a establir, i hem de pensar entre tots, són les
mesures que afavoreixin la possibilitat que els establiments
turístics estiguin més mesos i durant tot l'any si és possible.
I si algun s'atura a pensar un poc en aquest tema, veurà que
pràcticament tot està en contra d'aquest raonament. La
situació actual beneficia als empresaris turístics i oferta
complementària que arriba l'octubre, arriba el novembre i
tanquen, els ho permeten, lògicament, tanquen l'establiment
i totes les despeses socials corren a càrrec dels contribuents,
l'empresari, a partir d'aquí, ja no té cap despesa. Un exemple
petit però clarificador com és l'impost d'activitats
econòmiques, també bonifica les activitats que no
s'exerciten durant tot l'any. Per tant, crec que s'hna d'establir
mesures que bonifiquin als establiments que estiguin més
mesos oberts. Demanam al Govern que sigui absolutament
intervencionista, jo diria que oblidi postures pròpies dels
talibans de Xicago i que intervengui decididament amb una
actuació de millorar, de bonificar financerament, fiscalment,
a aquestes empreses que tenguin més mesos oberts.

En definitiva, votarem a favor de 28 de les 19 propostes,
i plantejam la transaccional a la número 10. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el seu portaveu, Sr.
Juaneda.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo centraré,
bàsicament, la meva intervenció en fer referència a les propostes
a les quals el nostre grup donarà suport o a les quals proposarem
algun tipus de transacció, perquè crec que respecte a altres tipus
de propostes que vostès presenten estan suficientment debatuts
en aquest parlament durant el debat d'aquests darrers dies i en
altres ocasions. Molts de temes ja han estat suficientment
tractats. La nostra postura, en molts de casos, ha anat quedant
clara i no incidiré ni esgotaré part del meu torn d'intervenció en
profunditzar en les nostres postures que, com dic, han quedat
clares en altres moments.

Per altra banda, també, vostès plantegen unes propostes que
obeeixen a les seves prioritats, al seu esquema d'actuació política
que no correspon ni coincideix amb el nostre. Per tant, tampoc
no incidirem massa més en aquesta qüestió. Alguns temes que
plantegen són més propis del debat pressupostari, que tendrem
ocasió de mantenir d'aquí a pocs dies, també creim que no són
suficientment adequats per aquest debat que avui tenim aquí. Per
tant, pas a fer menció i a fer esment a les propostes sobre les que
nosaltres proposam algun tipus de transacció i sobre algunes de
les propostes a les quals donarem suport així com estan
redactades.

En primer lloc, respecte a la proposta número 2, és un tema,
registre públic d'interessos, que ve previst a la Llei
d'incompatibilitats, que tendrà la seva tramitació parlamentaria,
amb una diferència, és un registre que no és públic. Per tant,
nosaltres, si suprimeixen la menció "registre públic" o la paraula
"públic", donarem suport, ja dic que amb aquesta transacció de
supressió de la paraula "públic", si un registre tal com ve
contemplat a la Llei d'incompatibilitats que es tramitarà.

La proposta número 6 sobre la reforma de l'Estatut, nosaltres
farem una transacció a una proposta que presenta el Grup
Socialista i, per tant, ja fixarem la postura en el seu moment. En
qualsevol cas, en aquest cas, a la proposta que presenten vostès,
votarem en contra.

Sobre la proposta número 9, referida a la Llei de sòl rústic,
nosaltres substituïm l'expressió "durant el present període de
sessions", que ha esmenat in vocce aquí el portaveu d'Esquerra
Unida, si substituïm aquesta expressió per "en aquesta
legislatura", que el Govern presenti en aquesta cambra una Llei
de sòl rústic durant aquesta legislatura, nosaltres també votaríem
afirmativament.

La proposta número 10 fa referència al seguiment per part del
Govern de tots els compromisos i obligacions derivats de la
declaració de Menorca com a reserva de la biosfera, votarem a
favor, amb el seu text així com està redactada aquesta proposta.

En el mateix sentit, a la proposta número 11, si s'inclou com
a transacció que "el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de la Comunitat Autònoma, d'acord amb les seves
disponibilitats pressupostàries, a procurar el suficient
finançament dels programes, etc.", ja dic que amb aquesta
transacció a la proposta número 11, també els donaríem suport.

Quant a la número 12, referida a mesures d'estalvi d'aigua,
també proposam una transacció en el sentit d'enlloc de dir
"sengles projectes de llei" es digui "iniciatives sobre
mesures d'estalvi d'aigua", en aquest cas, també, votaríem
a favor de la seva proposta.

Respecte a la creació del consell econòmic i social per
a l'any 1997, el Govern ja té un principi d'acord, o un acord
amb els sindicats, per a la creació i la posada en
funcionament d'aquest consell econòmic i social. D'acord
amb el que està pactat amb els sindicats, s'hauria d'acceptar
també una transacció en el sentit de suprimir "per a l'any
1997", la proposta quedaria "el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern balear a la creació del consell
econòmic i social", respecte del qual ja hi ha un acord amb
els sindicats.

Per altra banda, la proposta número 26, quedaria amb
una transacció, la redacció seria la següent, i així nosaltres
també votaríem afirmativament, "el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de la Comunitat Autònoma a
complir els compromisos adquirits en l'execució del
desviament de la carretera Maó-Ciutadella al seu pas per
Ferreries".

La proposta número 28, donat que és un tema sobre el
qual el Govern, la Conselleria de Turisme, ja ha elaborat
una proposta, un pla d'actuacions en matèria de combatre
l'estacionalitat, no acceptaríem la proposta així com està
redactada quant a instar el Govern a elaborar un pla
d'actuacions sinó a continuar amb el pla d'actuacions
conjuntes per combatre l'estacionalitat de la nostra
economia. En aquest punt, tot el que ve a continuació hauria
de ser suprimit perquè és un poc fixar quins criteris hauria
de tenir aquest pla, quan nosaltres entenem que és una
actuació que la Conselleria de Turisme ja ha duit a terme i
ja té plantejades quines són les propostes d'actuació que
s'han de dur a terme per combatre l'estacionalitat de la
nostra economia.

Finalment, a la proposta 29, nosaltres li donarem suport
així com l'han presentada.

Per tant, si s'accepten les transaccions que he plantejat,
nosaltres majoritàriament donaríem suport a moltes de les
seves propostes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Un moment, Sr. Diputat, la
número 12.

(Pausa)

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Portaveu d'Esquerra
Unida, si em permet, el Partit Socialista li ha fet una
proposta de transacció a la resolució número 10, canviar la
paraula "seguiment" per "compliment".
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, estam d'acord, completament, amb la transaccional que
creim que aclareix el text.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Popular, li han fet les següents
propostes: a la número 2, suprimir la paraula "públic".

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí. No acceptam, naturalment, la transacció. La gràcia
d'aquests registres no és que estiguin a un...

EL SR. PRESIDENT:

No entram en debat, Sr. Diputat, simplement, accepta o no la
transacció. La proposta número 9?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

No, perquè no serviria per res.

EL SR. PRESIDENT:

La proposta número 9, també li presenten una transacció que
diu canviar "el present període de sessions" per "dins aquesta
legislatura".

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Acceptar aquesta proposta significaria un retrocés respecte al
que diu el Govern, per tant, ...

EL SR. PRESIDENT:

L'accepta o  no l'accepta?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

No l'acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Proposta número 11, li proposa una transacció que
digui "d'acord amb les disponibilitats pressupostàries".

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, aquesta l'acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, la redacció quedaria "el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de la Comunitat Autònoma, que d'acord
amb les disponibilitats pressupostàries, posi en marxa els
programes de l'Illa de Menorca en compliment dels objectius
assumits en la declaració de Menorca com a reserva de la
biosfera". A la número 11 accepta la transacció.

La número 12.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

També l'acceptaríem, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

També accepten la transacció que seria per suprimir
"sengles projectes de llei" per "iniciatives sobre mesures
d'estalvi".

Proposta número 14, suprimir "1997", "el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern balear a la creació del
consell econòmic i social".

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, per tant, suprimir "per a l'any 1997".

EL SR. PRESIDENT:

Suprimir "l'any 1997".

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, idò, per a nosaltres és una reivindicació essencial i no
acceptaríem la transaccional. L'acord dels sindicats no
significa de cap manera voluntat de retard.

EL SR. PRESIDENT:

No l'accepta?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

No.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent que fa referència a la resolució
número 26, que seria suprimir "i a prioritzar en els
pressuposts de l'any 1997" i quedaria "el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de la Comunitat autònoma a
complir els compromisos adquirits en l'adjudicació del
desviament de la carretera Maó-Ciutadella al seu pas per
Ferreries".

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, la supressió dels compromisos respecte a l'any 1997
és l'únic que dóna garanties que això no quedi només en
paraules. No s'accepta.
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EL SR. PRESIDENT:

I la darrera, suprimir el darrer paràgraf però ja que és un
canvi substancial jo deman al portaveu del Grup Parlamentari
Popular que la faci arribar a aquesta presidència per escrit al llarg
del debat...

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Si, perdoni, Sr. President, no és necessari que es molesti,
perquè en el sentit que ho ha expressat tampoc no l'acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Passam al debat de les propostes de
resolució del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr. Damià
Pons, té vostè la paraula.

1.- El Parlament de les Illes Balears constata i rebutja l'alt nivell
d'incompliment de les resolucions derivades del debat general sobre
l'acció política i de govern en sessió de dia 26 d'octubre del 1995.

2.- El Parlament de les Illes Balears acorda iniciar de forma
immediata la tramitació de la reforma del Reglament de la Cambra
de tal manera que sigui possible la creació de comissions no
permanents d'investigació sense la necessitat de comptar amb el
suport de la majoria de la Cambra.

3.- El Parlament de les Illes Balears acorda constituir de forma
immediata una comissió no permanent d'estudi del balanç fiscal de
les Illes Balears amb l'Estat espanyol.

4.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la voluntat
d'aprovar en aquesta legislatura un projecte de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i, als efectes, encarrega a la
Comissió no permanent d'estudi de l'abast competencial, la redacció
de la corresponent proposició de llei.

5.- El Parlament de les Illes Balears constata que l'actual
sistema de finançament, unit a la insuficiència d'inversions del
Govern de l'Estat a les Illes Balears, provoquen un dèficit
d'infraestructures i en els serveis públics. En conseqüència, es
manifesta favorable a impulsar la consecució d'un nou sistema de
finançament basat en el concert econòmic.

6.- El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se a la Mesa
del Congrés dels Diputats demanant la tramitació urgent de la
Proposició de llei de règim econòmic i fiscal de les Illes Balears.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a donar compliment al conveni de col•laboració entre el Govern de
les Illes Balears i el Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi
Ambient sobre actuacions per al proveÏment d'aigua i
condicionament de torrents a les Illes Balears, executant dins l'any
1997 els projectes valorats en 3.000 milions de pessetes que figuren
en el Pla general de torrents de la CAIB.

8.- Atès el dèficit d'inversions del Govern de l'Estat a les Illes
Balears en matèria de carreteres, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de l'Estat a signar un conveni de
col•laboració amb el Govern de les Illes Balears que contempli
inversions en carreteres i obertura de noves línies de
ferrocarril, proporcionals a la mitjana d'inversions estatals en
aquestes matèries.

9.- Ateses les previsions del Govern d'un augment del 20%
en el finançament de la Comunitat Autònoma, per al període
1997.2001, el Parlament de les Illes Balears acorda la creació
d'una ponència per tal de redistribuir les dotacions
econòmiques corresponents a les competències atribuïdes als
consells insulars.

10.- Atès el flagrant incompliment per part del Govern del
calendari d'atribució de competències als consells insulars,
aprovat per la Comissió Tècnica Interinsular, el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern a presentar en el termini de
tres mesos el projecte de llei de transferències d'agricultura,
menors i transport per carretera.

11.- Atès que el 16% dels ciutadans de les Illes Balears
tenen uns ingressos inferiors a 43.000 pessetes mensuals el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern a incrementar
la partida destinada al suport transitori comunitari.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aprovar la declaració de parc natural de la Serra de
Tramuntana.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
declarar reserva natural l'ANEI de Ses Salines d'Eivissa i
tramitar i impulsar els plans de gestió d'aquest espai protegit.

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar, en un termini de tres mesos, un decret de mínims en
llengua catalana que doni garanties de domini de l'ús de la
llengua catalana en acabar l'etapa d'escolarització
obligatòria.

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
crear, en el termini d'un mes, una comissió de seguiment i
calendari de reunions que tengui com a objectiu l'avaluació i
la valoració de la implantació de la llengua catalana als
centres escolars d'ensenyament obligatori.

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar, en el termini de tres mesos, un pla d'actuació que
tengui com a objectiu potenciar i donar suport sal món
empresarial, associatiu, cooperativisme, empreses alternatives,
les quals treballin en el camp de l'economia social.
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17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar
compte al Consorci per a la dinamització de la zona rural 5b de
totes les actuacions del programa operatiu Foner II, així com donar
un major protagonisme a les convocatòries públiques i transparents
per a la implantació de les diverses mesures.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats. L'any
passat, en aquest parlament, més o manco per la mateixa
temporada, s'aprovaren un bon seguit de propostes de resolució,
la majoria d'elles havien estat presentades pel Grup Parlamentari
Popular. Idò bé, ahir, quan ferem un repàs, vàrem poder
comprovar que gairebé totes havien estat incomplertes. Aquest
és un fet molt lleig, és una manera de menysprear aquest
parlament i sobretot, i això és més inexplicable, que el Grup
Popular incompleixi les resolucions que ells mateixos havien
presentat, permet interpretar que no creien gaire amb les
propostes que ferem. Per evitar que l'any que ve hi torni haver un
grau tan elevat d'incompliments, hem cregut que convenia fer un
avís al Govern, per això encapçalam les nostres propostes de
resolució amb una constatació d'aquests incompliments i amb
una manifestació explícita del rebuig que aquests incompliments,
creim, que mereixen. A més a més d'aquesta proposta, en
presentam 16 més que fan referència a àmbits institucionals,
medi ambientals, de finançament de la Comunitat Autònoma,
socials, educatius i lingüístics.

La proposta número 2 de resolució fa referència, en concret,
a un tema que malauradament ha estat d'actualitat una vegada i
una altra en aquest parlament, és la necessitat de poder facilitar
la creació de comissions no permanents d'investigació, sense
necessitat de comptar amb el suport de la majoria de la Cambra,
per tal de ventilar políticament aquelles qüestions que diàriament
ventilen els mitjans de comunicació i l'opinió pública.

Després, ve un bloc de propostes de resolució, concretament,
3, 5, 6, 7, 8, i 9, que fan referència a qüestions referides a
fiscalitat, a finançament de la nostra comunitat autònoma. Entre
altres coses, es proposa aclarir, d'una vegada per totes, quin és el
balanç fiscal real de les Illes Balears en relació a l'Estat, es
planteja la necessitat d'impulsar un nou sistema de finançament
basat en el concert econòmic, constatar la insuficiència
d'inversions del Govern de l'Estat a les Illes Balears, es demana
la tramitació urgent en el Congrés de Diputats de la proposició
de llei de règim econòmic i fiscal, que deu estar refredada dins
algun calaix, instam el Govern de l'Estat perquè compleixi els
convenis que amb anterioritat varen ser firmats en relació a
l'abastiment d'aigua, condicionament de torrents, millora de
carreteres i inversions que permetrien l'obertura i la millora de
noves línies de ferrocarril.

Una proposta de resolució que consideram important,
que fa referència al finançament i als consells insulars, és la
9. L'objectiu és ben senzill, que la millora del finançament
de la Comunitat Autònoma que s'anirà produint, segons és
previsible, al llarg del període 1997-2001, repercuteixi en la
millora de les dotacions econòmiques de les competències
que ja han estat transferides als consells insulars, les quals,
pobretes, viuen bastant en un estat d'indigència.

La proposta número 10 també fa referència als consells
insulars. Es tracta d'instar el Govern a fer efectives les
transferències d'agricultura en menors i transport per
carretera als consells insulars.

La proposta número 11 té un contingut social enfront del
mite que som la comunitat autònoma més rica, gairebé
opulenta, nosaltres ens volem recordar del 16% dels
ciutadans balears que tenen ingressos inferiors a les 43.000
pessetes mensuals. S'ha de posar remei a aquesta situació.
És ver que les solucions de veritat han de ser solucions que
derivin d'intervencions estructurals, de fons, però
mentrestant creim que l'increment de la partida destinada al
suport transitori comunitari pot alleugerir, una mica al
manco, una situació econòmica que afecta a moltes persones
i a moltes famílies.

Després hi ha un bloc medi ambiental que inclou les
propostes de resolució 12 i 13. Concretament, proposen que
dos espais emblemàtics, jo diria que gairebé dels més
emblemàtics d'aquest país nostre, com són la Serra de
Tramuntana i Ses Salines d'Eivissa siguin declarades parc
natural i reserva natural en el cas de Ses Salines.

Després hi ha dues propostes, 14 i 15, que fan referència
a qüestions educatives i lingüístiques, jo diria que és la
qüestió lingüística a l'àmbit educatiu. La primera proposa
que s'elabori en tres mesos un decret de mínims
d'ensenyament en llengua catalana que garanteixi que els
escolars, en acabar l'educació obligatòria, estaran capacitats,
plenament capacitats, a usar oralment i per escrit la llengua
pròpia del país. La segona proposta és que es creï una
comissió d'avaluació que faci tots els estudis necessaris per
conèixer, tant en termes quantitatius com qualitatius, quina
és la situació real de l'ensenyament de llengua catalana i en
llengua catalana, informació que creim que és
imprescindible per afrontar, bastants anys després de la
introducció de l'ensenyament d'aquesta matèria en el
currículum escolar, una possible revisió en el cas que els
índexs d'eficàcia que es constatassin no fossin els suficients.

Dues propostes de resolució que fan referència a la
temàtica econòmica. Es proposa un pla d'actuació que
tengui com a objectiu potenciar i donar suport al món
empresarial associatiu, cooperativisme, empreses
alternatives que treballin en el camp de l'economia social en
general.

També es proposa, en una altra proposta de resolució,
més transparència per part del Govern, més publicitat, més
informació en relació a l'aplicació del programa operatiu
Foner II.
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Per acabar, vull esmentar la proposta de resolució número 4
que fa referència a la reforma de l'Estatut. A hores d'ara sembla
que, per les intervencions que s'han produït aquests dies, tots els
grups de la Cambra són partidaris de la reforma d'aquest estatut.
Bé, idò, és hora de passar de les paraules als fets. Ha de ser en
aquesta legislatura, i diríem que com més aviat millor d'aquesta
legislatura. Sabem que hi ha creada una comissió no permanent
d'estudi de l'abast competencial que havia de redactar la
corresponent proposició de llei. Però també sabem que aquesta
comissió que havia estat creada es va reunir una sola vegada, va
fer un pla de feina i mai més no ha estat convocada. Per tant, es
tractaria de posar-la en marxa ràpidament i que complís
l'encàrrec que  li varen fer, que aquesta vegada la reforma de
l'Estatut, des de la unanimitat però també des de l'exigència d'un
sostre d'autogovern que sigui conseqüent amb la nostra condició
de nacionalitat històrica, pugui ser impulsat per aquesta cambra.
Aquestes serien les propostes de resolució que el nostre grup
presentaria a tots els membres de la Cambra. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que Els Verds votarem sí a
totes les propostes de resolució del PSM, excepte dues, la
número 6 i la número 8, que ens abstindrem per les següents
raons.

La número 6 fa referència al règim fiscal, Els Verds sempre
hem manifestat seriosos dubtes a alguns aspectes que sempre
s'han comentat del règim fiscal, per tant, estam d'acord amb una
part del règim fiscal, amb altres, no, per tant, ens abstendrem.

La número 8, ens fa por que aquestes inversions en carreteres
suposin creació de noves carreteres, nou traçats. Amb coherència
amb el que sempre hem manifestat de no voler nous traçats, ens
fa por que això pugui servir per això, per tant, ens abstendrem.

Per part d'Unió Mallorquina, m'han fet arribar que votaran
que sí a totes les propostes de resolució, excepte la número 4,
votaran que no per entendre que ja fa temps, fa alguns anys, hi va
haver una reforma de l'Estatut, aprovada en aquest parlament,
precisament proposada per UM, que consideren suficient.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, vull dir
que nosaltres donarem suport a totes les iniciatives
presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista, per acord
polític amb el seu contingut, com és obvi. Simplement em
veig obligat a matisar un parell de qüestions.

Una és la proposta número 4 relativa a la reforma de
l'Estatut d'Autonomia. Lògicament, nosaltres la compartim
plenament, n'hem presentada una en aquest mateix sentit,
simplement pensam que hi manca de fet el tema dels
terminis i del temps a l'hora d'afrontar aquesta reforma.

El tema del concert econòmic que figura a la proposta
número 5, nosaltres votarem favorablement perquè dins el
model d'estat federal que propugna Esquerra Unida, el
concert econòmic és el sistema de finançament que
correspon a l'estadi final de desenvolupament d'aquest estat
federal. En aquests moments, lògicament, és una mica
forçar la màquina d'aquesta reforma complexa i llarga de
l'estat fins al model que, en definitiva, nosaltres proposam,
però el més important és compartir el principi, i nosaltres
compartir el principi que el model del concert econòmic
solidari és el model correcte per l'estat, insistesc, federal que
propugnam.

El tema del règim econòmic i fiscal, nosaltres votarem
favorablement perquè el que diu, estrictament i literalment,
la proposta és que es demana la tramitació urgent de la
proposició de llei. Per tant, pensam que és perfectament
compatible, demanar aquesta tramitació urgent, amb el fet
que després a l'articulat concret d'aquesta proposta
presentar, com farà el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida-
Iniciativa per Catalunya, esmenes concretes a aquesta
proposta. Per tant, amb aquest aclariment, nosaltres votarem
a favor de la proposta número 6.

I quant a la proposta número 8, efectivament, aquest
finançament generós que es demana per a la Comunitat
Autònoma en matèria de carreteres, produeix una mica de
calfred pensant amb el que puguin arribar a emprar aquests
doblers el Govern de la Comunitat Autònoma. Però,
efectivament, invertir en carreteres és necessari, invertir en
carreteres és absolutament necessari; aquí no es dóna,
lògicament, orientació a aquesta inversió, per tant, no hi ha
un element al qual Esquerra Unida es pugui posar, hi ha un
element, a més, de caràcter molt positiu, que és que se suma
al tema de les inversions en carreteres les inversions en
línies de ferrocarrils, que nosaltres pensam que és una línia,
valgui la redundància, estratègica d'actuació que hauria de
dur endavant el Govern. I, per tant, amb aquests matisos,
també donarem suport a aquesta proposta, com a la resta de
les presentades pel Grup Nacionalista.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, Sres. Diputades i Srs. Diputats. Sr. Portaveu del
Grup Parlamentari Nacionalista, anunciar-li que donarem suport
a la gran majoria de propostes de resolució que vostès han
presentat, però que m'agradaria analitzar-les mínimament amb
cinc blocs, que consider les més importants, o que almanco val
la pena fer un petit comentari.

Faria referència a la denúncia d'incompliment per part del
Govern amb mesures de regeneració institucional, el
desplegament institucional i l'operació del sostre competencial,
o la millora de la finançació i de les inversions tant pel que fa a
la Comunitat Autònoma com als consells insulars, i la política
d'espais naturals i ordenació del territori.

Bé, idò, vostès amb la primera proposta de resolució
plantegen una important queixa cap a l'incompliment de les
resolucions del debat de l'acció política i d'acció de Govern del
95 per part del Govern, però jo em preguntaria que incompliment
de les resolucions sí, però, ¿només de les resolucions? És que
l'acció de Govern, en el conjunt del que duem de legislatura ha
estat pràcticament paralitzada, s'han incomplert les resolucions
aprovades per aquest Parlament ara fa un any, i s'han incomplert,
sistemàticament, els compromisos de gestió de Govern amb el
que duem de legislatura. I és que clar, amb la situació que vull
posar com a exemple, tampoc no és estrany que això hagi passat;
amb un any i quatre mesos que duem de legislatura hem debatut
cinc vegades els mateixos temes, ni més ni menys que cinc
vegades, els debats que correspondrien al total d'una legislatura
normal, que dura quatre anys. Hem debatut cinc vegades, amb
tres debats d'investidura i dos debats sobre l'estat de la
Comunitat; cinc debats que, com dic, correspondrien a un debat
d'investidura i quatre debats de política general, en el conjunt
d'una legislatura. Això, amb un any i quatre mesos. Amb aquesta
situació es fàcil entendre que no hi hagi hagut acció de Govern
i que per tant no s'hagin complert les propostes de resolució que
es varen aprovar en el Parlament ara fa un any.

Mesures de regeneració institucional. Proposen la creació de
comissions no permanents d'investigació sense necessitat de
comptar amb el suport de la majoria de la cambra, hi estam
d'acord, els donarem suport; no només perquè el nostre grup ha
presentat iniciatives semblants a anteriors períodes de sessions,
sinó perquè també tenim propostes, per al debat present, en la
mateixa línia de regeneració institucional de la vida política.
Però és que és més, tenim la confiança, si s'és coherent amb el
discurs del Molt Honorable Sr. President del Govern, que
aquesta proposta de resolució s'ha d'aprovar sense més
problemes, perquè estava repassant el discurs del Sr. Matas i
deia, quasi ja al final, un poc més, i no li cap dins el discurs, però
al final ho va dir parlant de l'esforç de clarificació de la política
balear, l'esforç que exigia a tots els grups parlamentaris i a tots
els partits; diu que ha de consistir aquest esforç fent la feina que
cadascú ha de fer; jo crec amb la divisió de poders -deia el Molt
Honorable Sr. President-, jo crec que cadascú ha de jugar el seu
paper. Bé, idò, el paper que li correspon a aquest Parlament és
controlar l'acció de Govern, no al revés, que sigui el Govern, des
de la seva majoria parlamentària, qui controli aquest Parlament.
Per tant, supòs que, amb absoluta coherència amb el discurs del
Sr. President, aquesta proposta serà aprovada pel conjunt de la
cambra.

Desplegament institucional i superació del sostre
competencial a la Comunitat Autònoma, als consells
insulars. Estam d'acord i li donarem suport perquè tenim, a
més, una proposta de resolució també en la mateixa línia:
encarregar la Comissió no permanent d'estudi d'abast
competencial la redacció de la corresponent proposició de
llei, tal com proposen vostès. Ja ho va anunciar així el
portaveu del Grup Socialista en el debat d'ahir i, per tant,
evidentment hi estam d'acord i li donarem suport.

La seva proposta de resolució número 10, que fa
referència, o denuncia clarament l'incompliment del
calendari de transferències als consells insulars. Em sembla
recordar que ja el nostre grup, a la Comissió Tècnica
Interinsular, no va votar a favor d'aquest calendari perquè
denunciàvem una falta de concreció i, per tant, una falta de
compromís per part del Govern. Bé, idò, malgrat això,
malgrat aquesta falta de compromís, tampoc no s'ha
complert. Per tant, estam d'acord a instar el Govern que doni
compliment als seus compromisos, encara que sigui fora del
termini que ell mateix s'havia fixat, i que transfereixi als
consells insulars agricultura, menors i transports per
carretera, almanco, perquè nosaltres demanaríem més; però
aquests són els compromisos que té el Govern, almanco que
aquest Parlament els insti que els compleixi.

Millora de la finançació i de les inversions als consells
insulars i a la Comunitat Autònoma. D'acord, hem donat
suport a les seves propostes que fan referència a millora de
la inversió a la nostra Comunitat Autònoma en matèria de
ferrocarrils, carreteres, medi ambient, etc.; no els donarem
suport, en canvi, supòs que ho entendran, a les propostes de
resolució número 3 i número 5 perquè entenem que són
dues propostes de caràcter més aviat reaccionari. Els
socialistes mantenim plantejaments de contingut més
solidari, he dit més aviat, he volgut matisar. I crec que el
tema dels balanços fiscals el podem plantejar sempre d'un
grup de ciutadans en front d'uns altres, el podem dur a una
ciutat respecte d'una altra, fins i tot a un barri respecte d'un
altre, és lògic i és solidari que qui més té més pagui, encara
que no rebi a canvi tots els serveis que corresponguin a
aquesta aportació que fa a la comunitat.
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I per acabar, en política d'espais naturals i ordenació del
territori és, evidentment, una de les grans assignatures pendents
del Govern. D'acord en instar que es redacti i es tramiti el parc
natural de la Serra de Tramuntana. Pel que fa a Ses Salines
d'Eivissa ens abstendrem pel que diu la proposta textual que han
presentat vostès; nosaltres entenem que Ses Salines d'Eivissa
estan protegides per una llei que les declara reserva natural i que,
per tant, el que s'ha de fer és sol•licitar i tramitar i gestionar
aquesta llei des de la Comunitat Autònoma, tal i com ho apunta
la sentència del Tribunal Constitucional. Per tant, creiem que no
s'han d'obrir nous camins, perquè Ses Salines estan protegides,
i el que s'ha de fer es gestionar-se aquesta llei que les protegeix.

I ara que veig que hi ha el Sr. President, que vaig veure que
era molt afeccionat a la fotografia paisatgística o urbanística,
més ben dit, li faré arribar, tot d'una que em sigui possible, pel
seu arxiu particular, algunes d'aquestes fotografies de per
Eivissa, de per Ses Salines, perquè també les incorpori al seu
arxiu.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el seu portaveu Sr. Andrés Charneco.

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Ya me dice
el Presidente que sea muy breve, yo lo voy a cumplir a rajatabla.
Y seré breve porque la conclusión adoptada ante las distintas
propuestas de resolución presentadas por el PSM, llegamos a la
conclusión que o bien nosotros las tratamos en términos más o
menos parecidos o bien se debatirán cuando en este Parlamento
entre el proyecto de presupuestos del Gobierno, o bien algunas,
por su temática específica, pues precisen la definición de
expertos en la materia.

Y entrando en la primera propuesta que presenta el PSM,
nosotros votamos que no, les votamos que no a esta propuesta de
resolución por entender que no se ajusta a la realidad; que, como
dijo el sabio, el movimiento se demuestra andando, y bajo
nuestro punto de vista el Gobierno se lo aplica al pie de la letra,
como dicen los latinos ad pes de littera, es decir, el Gobierno se
demuestra gobernando y sinceramente el Gobierno -... un
momentito- se lo aplica en los términos de que la acción de
Gobierno se demuestra gobernando, y sinceramente creo que es
así, -es que tengo la letra muy pequeñita.

La segunda también votaremos que no, porque dicen y hablan
de la reforma del Reglamento. Nosotros entendemos que ustedes
la única finalidad que persiguen es convertir este Parlamento en
un juzgado de instrucción paralelo; y bajo mi punto de vista,
estarán conmigo de acuerdo en que vosotros, todos, participamos
en lo que es el Reglamento de funcionamiento de este
Parlamento, fue consensuado, luego, por tanto, no creemos que
sea conveniente.

En la tercera, lógicamente y basándome en mi primera
observación al subir a esta estrado, es decirle que es un tema
bastante complejo, que nosotros creemos que no se debe
hacer demagogia y sí escuchar lo que los expertos tengan
que decir al respecto.

La cuarta, votaremos que no también porque nuestro
grupo presenta otra enmienda de resolución, más o menos
en los mismos términos.

La quinta, con toda sinceridad creo que esta Comunidad
ha pasado muchas penurias en cuanto a financiación se
refiere durante un largo período, y en este momento está ya
en práctica el nuevo sistema de financiación; por lo tanto,
creemos que es preferible esperar a ver como funciona, y
una vez concluido pues sacaremos conclusiones.

La sexta y séptima votaremos que sí. Está contento el Sr.
Sampol.

La octava, nosotros tenemos nuestra propia propuesta de
resolución y, por lo tanto, no le daremos apoyo.

La novena, de momento, no le damos por entender que
más adelante, bueno, pues ya entraremos a debatirlo.

La décima, tampoco le daremos apoyo porque nosotros
tenemos nuestra propia propuesta de resolución.

La 11 es un tema que cuando entremos a debatir el
presupuesto, el proyecto de presupuesto del Gobierno, pues
yo creo que será el momento más oportuno para entrar en
ello.

En la 12 votaremos que no también porque el Gobierno,
en el último Consejo de Gobierno, pues acaba de aprobar lo
que son los criterios del Plan director sectorial de la Sierra
de Tramuntana y, por consiguiente, en breves días estará en
este Parlamento, y yo creo que será el momento justo para
entrar a debatirlo.

En la que hace referencia a la número 13, sobre la
protección de Ses Salines, en primer lugar decirle que hay
una ley estatal que declara reserva natural Ses Salines; que
esta ley, a pesar de que está recurrida, por la ingerencia que
todos sabemos de las Cortes Generales en una competencia
que es de nuestra Comunidad, pero que, lógicamente, está
en vigor; y, por consiguiente, nosotros ahí no podemos
entrar. Yo pienso y inclusive me pregunto qué pasaría, qué
pasaría si el Parlamento de las Islas Baleares, en el ejercicio
de su legítima competencia, propusiera otra ley de reserva
de Ses Salines; con toda sinceridad que habría dos leyes,
una estatal y otra autonómica, que regularían lo mismo, creo
que entonces llegaríamos a un grado de confusión que, con
toda sinceridad, me quedo perplejo solamente de pensarlo.
Yo creo que lo más procedente es esperar el
pronunciamiento del Tribunal Constitucional y una vez que
determine la incompetencia del Estado para dictar normas
sobre esta cuestión en concreto, entonces nosotros
actuaríamos en consecuencia. Por lo tanto, votaremos que
no también.
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La número 14, aquí sí, aquí le proponemos una transacción,
si ustedes la aceptan, y que sería que "El Parlamento de las Islas
Baleares insta al Gobierno a elaborar, en el período de tiempo
más breve, un decreto de mínimos, etc."; o sea, es cambiar "en
un termini de tres mesos" por "en el período de tiempo más
breve".

La número 15, no le daremos soporte, pues la conselleria ya
ha tomado acción y de hecho se está trabajando. Lo que sí
aceptamos sería el que ustedes felicitasen al Gobierno por estar
trabajando en este tema, es decir que se han adelantado a esta
proposición de ustedes.

La número 16, votaremos que no también porque creo que ya
estará contemplada en los próximos presupuestos, por
consiguiente creemos que no es el momento de hacerlo.

Y la número 17, votaremos que sí.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor diputat. S'ha presentat una transacció
a la número 14, que és suprimir "en un termini de tres mesos" per
"en el termini més breu possible". Senyor diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. PONS I PONS (GP Nacionalista-PSM):

Gràcies, senyor president. És evident que els cursos escolars
passen molt aviat i establint calendaris indefinits, com el que
proposa el portaveu del Partit Popular, probablement ens
trobaríem que començam el curs 97-98 i encara no hi hauria
aquest decret de mínims publicat i oficialitzat, i, per tant,
consideram que mantenim la nostra proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Socialista. Per fer la seva
defensa, té la paraula el seu portaveu Sr. Francesc Quetglas.

1.- El Parlament de les Illes Balears, consternat i indignat per
les contínues mostres de corrupció que han imperat durant els
primers dotze anys d'autonomia, reclama de totes les autoritats una
pulcra gestió dels interessos públics per tal de restablir la confiança
en les institucions democràtiques i l'alta consideració moral que
l'activitat política mereix.

El Parlament exigeix a totes les persones que, en l'exercici
dels seus càrrecs, han practicat o facilitat l'abús de poder, la
malversació o la injustícia que assumeixin la seva
responsabilitat política i la seva separació de la vida pública,
per tal que les ferides infringides en la consciència col•lectiva
vagin sanant.

El Parlament de les Illes Balears insta el president de la
Comunitat a prescindir en el govern i en els càrrecs d'alta
direcció política, de persones a les quals els tribunals de
Justícia imputin actes delictius.

2.- El Parlament de les Illes Balears controlarà les
inversions financeres, els préstecs i les participacions del
Govern de la Comunitat i de les seves empreses públiques en
empreses privades o mixtes, mitjançant una ponència, creada
en el si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. A tal fi, el
Govern remetrà al Parlament tota la documentació referida a
cadascuna d'aquestes operacions, immediatament després que
s'hagin realitzat.

3.- El Govern publicarà mensualment en el BOCAIB la
relació de totes les subvencions que concedeixi, tant per
concepte de transferència corrent com de capital, amb
expressió del concepte, partida pressupostària, normativa
reguladora i data de convocatòria pública.

4.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació per les actuacions del Govern que no han
respectat els principis d'objectivitat, neutralitat i igualtat
d'oportunitats i, en aquest sentit, insta el Govern al seu
compromís escrupolós. En concret, el Govern evitarà
estrictament les transaccions immobiliàries mitjançant
comissionistes o intermediaris que no siguin titulars de drets
sobre els béns adquirits, a mantenir una política sense
discriminacions i sotmesa únicament als criteris de defensa
dels interessos i serveis públics en matèria de dipòsits i a
exercir les indeclinables competències i obligacions en matèria
de fundacions.

5.- El procés de consolidació de les institucions
autonòmiques de les Illes Balears requereix un nou pas
endavant. El desenvolupament institucional del Parlament i
dels consells insulars, l'ampliació competencial -un cop que
s'hagin assolit els nivells prevists a la reforma del 1994- i
l'adequació del text estatutari al nou sistema de finançament
autonòmic, incompatible amb l'actual, fan necessària una
reforma de l'Estatut d'Autonomia que cal elaborar amb el
màxim consens parlamentari possible.

En conseqüència, el Parlament de les Illes Balears acorda
la constitució d'una ponència parlamentària, amb
representació de tots els grups, per redactar el projecte de
reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
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6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar un
impuls al procés de transferències als consells insulars, que doni
contingut real a les previsions de l'article 39 de l'Estatut
d'Autonomia. En aquest sentit, el Govern donarà prioritat a
accelerar les transferències anunciades en matèria de menors,
agricultura, ramaderia i pesca, artesania, transports per carretera
i cooperatives i endegarà les transferències en matèria de
carreteres, aigües, transport per ferrocarril, amb l'objectiu que
siguin efectives abans de finalitzar la present legislatura. Amb les
noves propostes, el Govern inclourà les transferències dels fons
europeus lligats a ells, així com la totalitat dels fons propis de la
Comunitat.

7.- El Parlament de les Illes Balears constituirà, en el termini de
15 dies, una ponència formada per tots els grups parlamentaris per
tal d'elaborar la proposició de llei de finançament definitiu dels
consells insulars, prevista a la Llei de consells insulars, que, a més,
garanteixi que qualsevol increment global del finançament de la
Comunitat Autònoma repercuteixi proporcionalment a les
competències assumides per aquests.

8.- Atesa la transcendència social, política i econòmica de
l'imminent traspàs de les competències educatives, el Parlament de
les Illes Balears acorda la constitució d'una ponència d'estudi,
preparació i seguiment del procés de transferència de l'educació a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a mantenir el nivell i la programació temporal de les inversions
públiques a les Illes Balears, sense endarreriments ni disminucions
de quanties, especialment pel que fa referència a la inversió en
educació.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a incloure en els pressuposts generals per a l'any 1997, inversions
d'obres hidràuliques, les dotacions econòmiques precises per tal
que els projectes d'aprofitament de recursos hidràulics de la Serra
de Tramuntana ("Trasvassament de Sa Costera") i dessaladora
d'aigua de mar de la badia de Palma puguin estar en servei abans
del 31 de desembre del 1998.

11.- El Parlament reitera solemnement el seu compromís en
l'esforç col•lectiu de normalització lingüística, presidit pels criteris
de tolerància, persuasió i unitat de la llengua catalana.

12.- 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.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta a la participació i a
l'acord en matèria d'ordenació territorial. El Govern establirà els
mecanismes que facilitin el debat i promourà el màxim consens
polític, social i institucional en l'elaboració de les Directrius
d'Ordenació Territorial, en el desenvolupament de les competències
normatives en matèria d'urbanisme, en el desenvolupament de la
Llei d'espais naturals i en la regulació del sòl rústic.

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat,
atenent el contingut de la Sentència del Tribunal
Constitucional sobre la Llei 5/89 sobre espais naturals, flora
i fauna silvestres, a transferir a la Comunitat de les Illes
Balears la gestió de la reserva natural de Ses Salines d'Eivissa
i Formentera.

15.- 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.
- Finançament ordinari de les organitzacions sindicals.

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en el termini de tres mesos un pla de sanejament i
viabilitat de les empreses públiques amb l'acord dels partits
polítics i sindicats, que contempli la desaparició de les que
resultin innecessàries i es garanteixi la transparència i
objectivitat de la seva gestió.

17.- Davant l'anunciat procés de privatització de les
empreses públiques de transport aeri i marítim, el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat a
presentar un pla estratègic de transport interinsular i amb el
continent, que garanteixi una prestació dels serveis necessaris
per raons d'interès públic.

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a augmentar les subvencions per a transport entre les
illes i aquestes i la península, i expressa el seu rebuig a
l'establiment de la nova taxa aeroportuària proposada a la Llei
de mesures fiscals d'acompanyament del pressupost general de
l'Estat per al 1997.

19.- El Parlament de les Illes Balears constituirà una
comissió no permanent d'estudi de l'estacionalitat amb la
finalitat d'establir-se 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.

20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a la immediata posada en serveis de l'Hospital de
Manacor, sense més dilacions, en règim de gestió pública.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, senyor president. Les propostes del nostre grup
parlamentari giren entorn d'una sèrie de temes i jo crec que
el més important de tots és el grup que fa referència a les
mesures contra la corrupció i, molt especialment, la primera
d'elles. I per defensar la primera d'elles em veig obligat a
argumentar que aquesta proposta de resolució conté la
veritat, la veritat que la corrupció és malbaratar, és desviar,
és malversar, és fer mal ús, és apropiar-se, és desviar cap als
amics doblers públics o doblers producte de la gestió
pública, això és la corrupció. I que altres coses que aquí
s'han dit que eren corrupció són mentida. Em veig obligat a
defensar la nostra proposta de resolució afirmant amb tot el
rigor, amb tota la rotunditat, amb tota la solemnitat i la
gravetat que suposa que un diputat d'aquest Parlament digui
que el President de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears és un mentider, diu mentides, i les ha dit aquí des
d'aquesta tribuna ahir horabaixa. I ho demostraré; el Sr.
Matas, amb un exercici teatral, jo avui matí pensava i deia
aquesta teatralitat a quin personatge de teatre li podem
imputar...
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(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas, jo li pregaria que no entràs altra vegada en el
debat general, sinó que vostè està en ús de la paraula per
defensar les seves propostes de resolució.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Senyor president, per defensar les meves propostes de
resolució, tal com he dit en començar, estic demostrant que la
nostra proposta de resolució conté veritat i que altres arguments
en contra d'aquesta proposta de resolució contenen mentida, això
és una línia argumental absoluta i rigorosament democràtica i jo
esper del sentiment i del sentit democràtic de la presidència que
em deixi continuar per aquesta línia. Gràcies, senyor president.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï Sr. Quetglas, però defensant el que són les propostes
de resolució.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Jo defensaré que aquesta proposta de resolució diu la veritat
i no les mentides que ahir va formular el President de la
Comunitat Autònoma, avui lamentablement absent, mentides en
relació a què existia corrupció a un municipi, regentat per un
batle del Partit Socialista, on no s'havia fet res en relació amb
una nau il•legal construïda a sòl no urbanitzable; no és veritat.
Vàrem poder veure, distingir aproximadament des de la
distància, la fotografia que ens mostrava i feia referència a una
nau industrial edificada en sòl urbanitzable, la llicència de
construcció de la qual tenc en aquests moments en les meves
mans i s'està repartint en aquests moments als mitjans de
comunicació. Per tant, el Sr. President de la Comunitat
Autònoma va mentir, va mentir, igual que va mentir, bé, la
veritat és que aquesta és la llicència relativa a la nau de la foto.
És ver, és que hi ha una altra nau il•legal, construïda en sòl no
urbanitzable, a l'Ajuntament de Pollença; aquí tenc la còpia de
l'expedient d'infracció urbanística ordenant l'atur de les activitats
i manifestant el seu pas al jutjat per si hi hagués delictes, el tenc
en la ma. Això són les úniques dues naus a les quals pot haver-se
referit, la de la foto, o una il•legal que està perseguida. Insistesc,
el Sr. Matas va mentir, i mentir al Parlament per part d'un
President de la Comunitat Autònoma és, senyores i senyors
diputats, molt greu, molt greu. I, per tant, crec que haurem
d'exigir-li les responsabilitats polítiques, que n'és el cas.

He de continuar defensant que jo dic la veritat i ell diu
la mentida, està clar que el Sr. Matas no sap el que és la
corrupció, si després de tota la investigació, que sense
dubte, amb els instruments que té del Govern, l'únic que ha
pogut trobar és que un regidor del Grup Socialista de
Pollença té un expedient per infracció urbanística, estam
d'enhorabona, si això és tot estam d'enhorabona. Per cert, hi
ha un altre regidor del PP que també té una infracció
urbanística a Pollença, no passa res; això passa a totes les
famílies, fins i tot al Govern, on hi ha un representant del
seu Govern que abans de prendre possessió de Conseller de
Pesca va haver de pagar la seva multa corresponent per
pesca il•legal...

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

EL SR. PRESIDENT:

Senyor diputat.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

... no passa res.

EL SR. PRESIDENT:

Senyor diputat, és la segona vegada que li criden
l'atenció. Vostè coneix el Reglament tan bé com aquesta
presidència, sap que s'ha de cenyir a les propostes de
resolució, que no pot encetar un nou debat, per tant, jo, per
darrera vegada l'insto a continuar per la línia de la defensa
de les propostes. El Parlament té mecanismes suficients per
poder presentar iniciatives que li donin lloc a entrar en
aquest debat que vostè fa ara. Per tant, no discuteixi, en
aquest cas, la resolució presa per la presidència i no forci
haver-li de retirar la paraula, perquè estic segur que no és
açò vostè el que cerca. Continuï amb la defensa de les
propostes de resolució. Gràcies.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Senyor president, he anunciat quan vostè no hi era, quan
la presidència estava ocupada pel Vice-president primer,
que la línia de defensa de la meva primera proposta de
resolució...
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EL SR. PRESIDENT:

Miri, jo seguia el debat, en un moment determinat des del
despatx, i he seguit perfectament quan li han cridat l'atenció i el
segon moment.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Estic defensant, senyor president, la proposta de resolució
número 1.

EL SR. PRESIDENT:

Defensi, per favor, les propostes...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

I l'estic defensant sobre la base que el nostre grup diu veritat
i el President de la Comunitat Autònoma diu mentida, això és la
base de la defensa de la nostra proposició número 1.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, ja la pot donar per defensada i continuï amb les
mateixes.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Bé, ja, realment hi ha poc més a dir, el Sr. President de la
Comunitat Autònoma diu mentides i, per tant, nosaltres
estructuram la nostra proposta de resolució entorn a això, a una
declaració del Parlament que segueix una mica la simple
consigna del fiscal Di Pietro, li feien una entrevista l'altra dia i li
demanaven: com hem d'acabar amb la corrupció? I ell va
contestar amb una fórmula magistral, senzilla, va dir:
senzillament, que no robin, que no robin. I això és tot, això és la
fórmula, això és la fórmula, tan simple com això. I això és el que
volem posar en marxa, volem que el Parlament mostri la seva
indignació, que el Parlament mostri un propòsit d'esmena, que es
retirin de la vida política totes les persones implicades en casos
de corrupció i en actes delictius i que, a més, s'estableixin uns
mecanismes de control sobre actuació de doblers públics en
empreses privades; sobre la publicació de subvencions, altres
administracions ho estan fent, com el Consell de Mallorca; que
s'evitin intermediaris en la compra d'edificis de la Comunitat
Autònoma; que hi hagi una política objectiva de dipòsits bancaris
i que hi hagi un pla de sanejament, viabilitat i actuació honrada
i transparent de les empreses públiques.

El segon bloc fa referència al bloc institucional, molt
més suau, molt més bo de defensar, molt menys crispat.
Plantejam la reforma de l'Estatut. Senyores i senyors
diputats, una vegada culminat el procés de transferències a
partir del 1997, derivades de l'ampliació competencial de la
reforma de l'Estatut del 1994, fa falta establir un nou marc
que reculli, per a nosaltres, tres coses fonamentals: primer,
un nou pas endavant quant a l'ampliació competencial;
segon, una adequació dels nostres mecanismes estatutaris a
les possibilitats d'aplicació del nou sistema de finançament,
perquè hem de dir i crec que ahir es va dir, però s'ha de dir
amb més èmfasi perquè el Grup Popular ho assimili, el
nostre Estatut és incompatible amb el sistema de
finançament que en aquest moment s'està aprovant, s'està
tramitant i, previsiblement, s'aprovarà, és incompatible.
Nosaltres, el contingut del nostre Estatut, que és calcat de la
Llei orgànica del finançament de les comunitats autònomes,
no podem gestionar recursos com és per exemple l'impost
sobre la renda de les persones físiques, i l'hem de reformar
també en aquest sentit. I també estam disposats i crec que
s'ha de reformar, s'han d'introduir reformes institucionals,
paral•lela a la maduració i a l'increment del nivell
competencial d'aquesta Comunitat Autònoma, sobretot si
començam a tenir competències en matèria de gestió
d'ingressos, s'han d'adequar les institucions, els parlaments,
els consells insulars, la capacitat, l'ampliació dels períodes
de sessions, resoldre el tema de la doble condició de
consellers/diputats, etc.; per tant, la reforma de l'Estatut no
es pot limitar a l'abast competencial, ha de tenir un altre
contingut.

Un nou impuls als consells insulars, un nou impuls que
significa dotar de sentit, de vertader sentit i contingut a
l'article 39 de l'Estatut; competències en matèria de
carreteres, d'aigües, de ferrocarrils, i també fer partícips als
consells insulars dels increments de finançament que puguin
resultar de la reforma del finançament de les comunitats
autònomes. Si els consells insulars formen part de l'entramat
institucional de la Comunitat Autònoma, si els consells
insulars gestionen competències autonòmiques per
transferència del Govern, en aquesta mida els consells
insulars han de participar, lògicament, dels beneficis, dels
increments que els suposi el finançament autonòmic.

Un tema molt preocupant, senyores i senyors diputats,
per a nosaltres és la qüestió educativa. Ens preocupa i molt,
i si no fos perquè el debat d'ahir ha estat presidit per altres
temes i fonamentalment per la corrupció que atenalla
aquesta Comunitat Autònoma, hauria hagut de ser, segons
el meu judici, el tema estrella. El Govern de l'Estat proposa
per a l'any 1997 una disminució de les inversions educatives
a Balears de l'ordre del 37'5%. Aquesta és la resolució dels
problemes dels dèficits i mancances de la nostra Comunitat
Autònoma que s'haurien de resoldre quan venguessin els
nostres, que deia ahir el Sr. Sampol. 37'5% de disminució de
la inversió educativa a les Illes Balears, no hi va haver cap
contestació, ningú no va dir res, és preocupant, és el més
preocupant que això passi l'any abans de la transferència de
competències d'educació a la Comunitat Autònoma. Per a
nosaltres és fàcil d'entendre, l'educació forma part d'allò que
és bàsic d'un estat democràtic, una educació pública de
qualitat, ben dotada, amb equipaments i amb inversions
adequades al que significa com a pilar bàsic del principi
d'igualtat d'oportunitats, del principi que fa possible que tots
els ciutadans tenguin un nivell d'educació bàsica que els
iguali davant el futur. Per tant, aquesta disminució
tremendament preocupant ha de ser denunciada,
condemnada per aquest Parlament, i al mateix temps hem
d'instrumentar una ponència en el si d'aquest Parlament que
prepari i segueixi les competències educatives, sense dubte
les més importants que rebrà aquesta Comunitat Autònoma.
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Ens preocupa l'endarreriment d'inversions públiques fins l'any
2000, les quals provocaran un problema seriós quant que
determinades operacions que estaven previstes que durassin
només fins l'any 98, m'estic referint a l'operació de
transvasament d'aigua amb vaixell, per a l'any 98 s'havia
pressupostat que, amb lògica conseqüència de la finalització de
l'opoeració vaixell, es posassin en marxa les dessaladores de la
badia de Palma i el transvasament de sa Costera. Aquests dos
expedients han estat ajornats, segons consta a l'annex
d'inversions del pressupost general de l'Estat per a 1997 fins l'any
2000, amb la qual cosa es produeix un buit entre l'any 98 i l'any
2000, en el qual no sabem què passarà, no hi tendrem ja l'aigua
del vaixell però encara no hi haurà ni les dessaladores ni el
transvasament de sa Costera, se'ns pot introduir una altra vegada
dins un col•lapse, fora que, com ahir es va insinuar, que això
forma part d'una dilació artificial que formàs part de les trampes,
trampes denunciades pel Govern alemany, que alguns països
estarien disposats a fer per dilatar els seus pagaments i disfressar
el dèficit públic. Miri, el que no volem de cap manera és que les
Balears siguem les víctimes de les trampes comptables que el
Govern de n'Aznar faci per fer semblar que complim amb les
exigències del Tractat de Maastricht,  nosaltres no en volem ser
les víctimes, i menys en un tema tan sensible per a aquesta
comunitat autònoma com és l'aigua.

I finalment, una crida al foment i a la normalització
lingüística de la llengua catalana, no d'una llengua innominada
i fantasmagòrica com proposa el Partit Popular.

I per últim, una crida a la participació i al debat públic en
temes importants, temes que s'han de resoldre per consens de les
forces polítiques i amb participació de les forces socials, tema
d'ordenació territorial, tema de pacte social i tema
d'estacionalitat; lamentablement, el llum vermell no em permet
glossar més que el seu enunciat. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Per fixar la posició dels diferents grups, per part del Grup
Mixt, Sr. Pascual, té vostè la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Només és per fixar la posició. Diré que
quasi totes ls propostes del Grup Socialista tendran un vot
afirmatiu, excepte la número 5, la qual tendrà dos vots
d'abstenció, sobretot pel que fa al segon apartat de la proposta,
en referència a la reforma de l'Estatut d'Autonomia, i tendrà un
vot d'abstenció la proposta número 10, lògicament el vot del
representant d'Els Verds. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Respecte del primer bloc
temàtic de les propostes del Grup Parlamentari Socialista,
calorosament defensat pel Sr. Quetglas, hi ha fet al•lusió a
la meva intervenció primera en aquest tema, i he intentat
explicar per què el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida no
havia presentant propostes d'aquestes característiques. Crec
que he explicat d'una manera més o manco textual que així
com és impossible llevar-se de damunt les paparres si no és
amb aigua calenta, només ens llevarem de damunt la gent
corrupta d'aquesta comunitat, pel que es veu, a partir de
l'acció dels jutges i dels tribunals, cosa que no hauria de ser
així.

La pregunta per saber si s'ha de votar que no o que sí o
abstenir-se en aquest primer bloc de propostes, jo crec que
és a partir de reflexions més concretes d'aquest estil; és a
dir, mereixen dimitir persones que han utilitzat l'exercici del
poder polític per al finançament d'entitats privades, per al
finançament del seu propi partit o per al finançament de
socis i de persones amb les quals mantenen relació
econòmica o d'amistat?, mereixen dimitir persones que han
vulnerat la llei per perjudicar els interessos públics i
beneficiar interessos privats?, mereixen dimitir persones
que, aferrats desesperadament al seu càrrec mes darrera
mes, desprestigien la nostra comunitat autònoma, crispen i
obliguen a crispar el debat polític i perverteixen la dinàmica
institucional?, mereixen les nostres institucions veure's
lliures d'una vegada de la gent corrupta d'aquesta comunitat
autònoma? Nosaltres pensam que sí i que fins i tot es podria
plantejar la possibilitat de fer extensiva aquesta dimissió a
aquells que dia a dia, debat darrera debat, votació darrera
votació, emparen, protegeixen i es fan còmplices d'aquests
personatges. Per això, votarem que sí a aquest primer bloc
de propostes, Sr. Quetglas.

No votarem que sí a la proposta número 10, serà l'única
a la qual donarem un vot negatiu perquè reivindica un tipus
d'infraestructura amb la qual Esquerra Unida no està
d'acord, perquè Esquerra Unida no considera la dessaladora
d'aigua potable una infraestructura imprescindible per
arreglar el problema de l'aigua, tal com vaig explicar ahir en
la nostra intervenció. Una política d'aigua correcta és una
política lligada al model de creixement i s'ha d'afrontar des
d'altres perspectives no expansionistes, no desenvolupistes,
com és la dessaladora d'aigua potable plantejada per al Coll
d'En Rabassa.
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Respecte de tota la resta de qüestions, també hi votarem
favorablement, tal volta s'hi podrien fer matisacions. 

Del tema de la reforma estatutària, jo estic satisfetíssim,
satisfetíssim, i crec que és un fet important i destacable que el
Grup Parlamentari Socialista faci una proposta d'aquestes
característiques, jo crec que ajuda moltíssim a desblocar la
situació d'endarreriment autonòmic d'aquesta comunitat que un
grup com el Grup Parlamentari Socialista se sumi a aquesta
qüestió; jo li faria retrets de manca de comprensió quant a
terminis i quant a l'orientació d'aqueta reforma, però, lògicament,
hi votarem a favor, i insistesc que em sembla un fet històric que
això es dugui a aquest parlament i amb el suport del Grup
Parlamentari Socialista.

Evidentment, a la proposta número 9 hi podríem posar
emperons en la mesura que quant es reivindiquen totes les
inversions públiques de l'Estat es reivindiquen també aquelles
com la que figura en la número 10. Nosaltres no hi estam
d'acord, el que passa és que hi ha una especial referència al tema
de l'educació. Es poden entendre les inversions d'una manera
global, quantitativa, i no tant l'especificitat d'inversió darrera
inversió prevista amb la quantificació respectiva, i en aquest
sentit, votarem favorablement a la proposta.

La proposta número 12 és una proposta molt de mínims, des
del nostre punt de vista, és a dir, és un pla perquè els funcionaris
i personal laboral adquireixin el nivell mínim de coneixements
de la llengua catalana (...) Illes Balears. Es podrien haver cercat,
jo crec, fórmules bastant més afortunades, però que, en
definitiva, el que venguessin a indicar és que el conjunt de
l'Administració autonòmica ha de ser competent en llengua
catalana, punt i final, però, en definitiva, també donarem suport
a la proposta.

Igualment, a la 13, que també la trobam feble, quan respon a
incompliments reiterats per part del Govern.

I votarem a favor de la número 17, malgrat que quan s'hi
parla de procés de privatització d'empreses públiques de
transport, hem de tenir en compte que el mateix procés de
privatització impedeix realment poder garantir que es puguin
mantenir determinades línies no rendibles, quan l'Estat o
l'Administració pública garanteix realment unes determinades
línies per l'interès estratègic de les comunitats afectades, quan té
instruments per fer això, és quan té una empresa pública al seu
abast. Amb la política de privatitzacions estam alterant això,
entre d'altres coses, i estam dificultant molt que comunitats
autònomes com la de les Illes Balears, que tenen el problema de
la insularitat puguin tenir garantides línies de transport, ja siguin
marítimes o aèries, que puguin tenir garantits aquests tipus de
línies per l'interès estratègic que tenen per a aquesta comunitat
i malgrat que no siguin rendibles des del punt de vista
estrictament comptable per a les empreses titulars. Llavors, ens
hagués agradat una presa de posició respecte d'aqueta qüestió,
perquè realment partir de la base de la privatització i a la vegada
demanar que es garanteixin determinades línies és una mica una
petita contradicció. De tota manera, insistesc que donarem suport
a la proposta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
nostre grup donarà suport a la majoria de les propostes de
resolució defensades tan ardorosament pel Grup Socialista,
i d'entrada a aquelles que pretenen un sanejament de la vida
política, confiam que a tots els fòrums, tot i que hem vist
que el Sr. Matas..., que el PP no està per depurar cap mena
de responsabilitat de ningú, tot i la gravetat de la corrupció
i el corc que està podrint les institucions illenques. Aquí no
dimiteixen ni els imputats, ni els processats, ni tan sols els
condemnats, i no per haver fet una caseta il•legal, sinó per
haver fet votar difunts, per exemple. No ens hi estendrem,
perquè contestam al Grup Socialista i no al Sr. Matas.

També votarem favorablement les mesures de major
transparència, com no podia ser d'altra manera, el control de
subvencions concedides a empreses, publicació de totes les
ajudes, etc.

Celebram també que el Grup Socialista proposi una
modificació de l'Estatut d'Autonomia. Benvingut al club.
Confiam que els termes del consens, tot i que sabem que no
assoliran les fites de sobirania que nosaltres pretenem per al
nostre país, com a mínim ens farà sortir del vagó de coa de
les autonomies de l'Estat; ens permetrà presentar-nos com
un país que aspira a l'autogovern i plantejarà solucions
institucionals urgents, que ja és ben hora. Vejam si
esborram la humiliació que es va patir en aquest parlamenti
en aquest país quan es negaren a prendre en consideració
l'anterior reforma de l'estatut que s'havia plantejada.

D'imprescindibles qualificam les mesures proposades
respecte dels consells insulars, tant en transferències
competencials com en el finançament.
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Donarem suport també a la proposta número 13, sobre
ordenació territorial de manera consensuada, tot i que ens fa un
cert pànic, perquè esperar el consens del Grup Popular és com
acceptar una (...) sine die. Per a mostra, dos botons dins aquest
debat, i no parlaré de les directrius; per una banda, la Llei de sòl
rústic s'ha de presentar durant aquest període de sessions, Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears número 45 de 12 de juny
de 1996, és un tema debatut i aprovat, tot i que sabem la
importància i l'interès que donen el Grup Popular i el Govern als
temes debatuts i aprovats en aquest parlament. Ara el Sr. Reus
ens diu que el projecte està redactat, fa anys que està redactat,
però que espera el consens del Grup Popular. No ho té bé, s'hi
torbarà, perquè ara ja no accepten ni tan sols els terminis de sis
mesos, sinó que parlen de legislatura, transaccional d'ara mateix.
Aquest és el compromís del Sr. Matas en l'ordenació del
territori? Per l'altra, es dóna per feta una planificació del Raiguer,
perquè s'han aprovat a nivell de Govern uns criteris; els del Pla
del Pla es deuen podrir dins qualque calaix, els criteris aprovats
en aquest parlament, no a un decret. Sabem que el Sr. Reus té
dificultats per trobar un consens, bàsicament amb els seus. Dir
que hi ha planificació perquè s'aproven coses a aquest nivell,
francament...

També els deim que sí a protegir ses Salines, qualsevol cosa
que s'hi articuli ens semblarà bé.

Sí també al pacte social, així com a les mesures en favor del
transport fora de les Illes. Garanties de transport interinsular i
rebuig a la taxa aeroportuària, la qual suposam que tendrà suport
unànime.

Sí també a lluitar contra l'estacionalitat i en favor de l'hospital
de Manacor. Nosaltres hi afegiríem el d'Inca.

Ara bé, a tres o quatre punts ens hi abstendrem, depèn dels
aclariments que ens facin d'una transaccional.

Quant al punt 9, no estam d'acord a demanar al Govern de
l'Estat que hi mantengui el nivell de les inversions publiques, per
la senzilla raó que nosaltres no és que les trobem insuficients,
sinó misèrrimes, però tampoc no hi podem votar en contra,
evidentment, però com a mínim pretenem que respectin els
compromisos adquirits, perquè ara ja els retallen, i que no minvi
la inversió, especialment (...)ciutadans i molt especialment per
al tema estratègic de l'educació, perquè, evidentment, en aquest
moment estam discutint les transferències.

El punt 10, exigir l'execució del projecte de sa Costera,
només n'hi ha un, de projecte aprovat, sense demanar a l'hora la
modificació del projecte, per garantir captar l'aigua de les fonts
(...) i sa Lladonera just en el moment de la desembocadura, no
mereixerà el nostre suport. Per altra banda, sempre hem
manifestat que abans d'aquestes obres milmilionàries, calia
arreglar les conduccions i les pèrdues, actuar sobre la demanda
i aturar el creixement urbanístic; quan això ni sigui suficient,
després ens comprometem a la decisió sobre resolucions molt
més dràstiques, que garanteixin, com és de justícia, una aigua
potable de qualitat per a tota la població.

Respecte de les dues mesures de caire lingüístic, tenen una
redacció tan psoe, ens permetran..., que ens costa una miqueta de
votar-les a favor, tot i que, en nom de consens, ens agradaria
votar-los alguna.

En el punt 11, l'apel•lació als criteris de tolerància i persuasió
com les claus de la normalització lingüística, francament,
em recorda València, és l'esperit del principi de
voluntarietat en el català i l'obligatorietat en el castellà. Una
altra interpretació de la paraula tolerància resultaria gairebé
ofensiva. Tota actuació política s'ha de fer amb tolerància,
tota, però sembla que només s'hagi d'advertir per a les
mesures lingüístiques.

Respecte dels funcionaris, en el punt 12, ens proposen
que adquireixin el nivell de coneixement de la llengua
catalana que estableix la llei, la llei pròpiament no
n'estableix cap, sinó que remet a una norma reglamentària,
i si la proposició pot fer referència a uns mínims, que hi ha
un decret per a accés a la funció pública, són tan irrisoris
que és una exigència absolutament insuficient i molt per
davall de les exigències de coneixement de l'altra llengua
oficial, que, per cert, no és la pròpia d'aquesta nació. Per
això, hem proposar una transacció per la qual se substitueixi
en la línia quarta "nivells mínims" per "nivells adients" i
suprimir in fine "que s'estableix a la llei". Aquesta redacció
no l'hauríem redactada així, però estaríem per votar-la a
favor. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Un momentet, per favor.

Sr. Francesc Quetglas, amb la transacció aquesta que es
proposa a la proposta de resolució, si no he agafat malament
les notes, es tracta de la número 12...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Jo he entès una proposta de transacció concreta. Hi ha
alguns anuncies més, però (...)

EL SR. PRESIDENT:

Només n'ha feta una concreta.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Una de concreta, que és canviar "mínims" per "adients"
i suprimir "que s'estableix a la llei". Si això és així, no hi
tenim cap inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyors diputats. Per tant, quedarà
redactada en aquest sentit.

Per part del Grup Parlamentari Popular, Sr. Juaneda, té
vostè la paraula.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo crec que s'ha de
tenir molt de coratge per pujar a aquesta tribuna i fer la
intervenció que ha fet el Sr. Quetglas, sobretot amb la
teatralització que també ha posat en la seva intervenció en
aixecar el to de veu, com si aixecant el to de veu hi hagués de
tenir mes raó, quan vostè sap que açò no és així. Ha muntat aquí
un castell de focs artificials per, una vegada més, fer demagògia
i intentar transmetre a la nostra societat coses que no són
d'aquesta manera, i dic que s'hi ha de tenir coratge perquè, amb
els termes amb què ve expressada la seva primera proposta de
resolució, realment és agosarada, des del moment que, com tots
sabem, l'expedient de corrupció  del seu partit és
extraordinàriament extens i crec que la consternació i la
indignació la patim tots amb la seva política i els seus
espectacles.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, se centri en la qüestió, que així ho he fet també
amb l'anterior diputat.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

...és per argumentar que nosaltres, evidentment, no donarem
suport a tipus de proposició com aquesta, que no té cap
congruència ni és coherent amb el que ha fet el Partit Socialista
durant molts d'anys a molts d'indrets.

Quant a segon bloc de propostes, referides al control sobre
determinades actuacions del Govern, nosaltres creim que hi ha
suficients mecanismes de control de l'actuació de govern, com
són totes les possibilitats que dóna l'activitat parlamentària, com
és la pròpia fiscalització interna de totes le activitats i actes
administratius, així com també la fiscalització externa per part
del Tribunal de Comptes, i, per tant, tampoc no donarem suport
a cap mesura d'aquest tipus, perquè està suficientment coberta i
garantida.

A la proposta número 5, referida a la reforma de l'Estatut,
nosaltres hi proposam una transacció en el següent sentit, pel que
fa a l primer paràgraf, hi estaríem d'acord, i quant al segon
paràgraf, nosaltres hi votaríem a favor si la redacció fos la
següent: "en conseqüència, el Parlament de les Illes Balears, a
través de la seva comissió no permanent sobre l'abast
competencial, en representació de tots els grups, estudiarà
l'equiparació de la nostra comunitat autònoma a les comunitats
autònomes històriques i, si pertoca, procedir a la modificació de
l'Estatut d'Autonomia". Aquesta és la transacció que nosaltres
proposam, i si és acceptada per vostès, tendria el nostre suport.

Respecte dels consells insulars, ja hem manifestat en moltes
altres ocasions quin és el nostre calendari, quines són les nostres
prioritats, i hem pres mesures en aquest sentit. Per tant, tampoc
no hi donarem suport, perquè tenim nosaltres, en aquest sentit,
una política clara i amb uns terminis establerts.

Sí que els aprovarem, si ens ho permeten, la proposta número
9, que fa referència que el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de l'Estat a mantenir un nivell en la
programació temporal de les inversions públiques a les Illes
Balears sense endarreriments ni disminucions en quanties,
especialment pel que fa referència a l'educació. Aquesta
rebrà el suport del nostre grup.

A la proposta número 10 hi proposam també una
transacció, consistent en suprimir de la darrera línia "abans
del 31 de desembre de 1998" per "en els terminis prevists".

Sobre el compromís, quant al procés de normalització
lingüística, dir-li que evidentment estam absolutament
d'acord amb la seva afirmació, però que, com veurà després,
nosaltres tenim una proposta de resolució en aquest matèria
molt més completa i, per tant, la seva entenem que queda
incorporada en la nostra proposta, que serà aprovada.

Per altra part, també a la número 12 els proposam una
altra transacció, sobretot perquè, en matèria per aconseguir
que els funcionaris i el personal laboral de la Comunitat
adquireixi els nivells de coneixement de la llengua catalana,
vostès diuen que hauria de ser "amb acord absolut dels
sindicats", la qual cosa és extremadament dificultosa, donat
que els diferents sindicats tenen uns nivells d'exigència molt
distints en cada una d'aquestes qüestions. Per tant, nosaltres
proposaríem que se suprimíssim o que substituíssim,
"d'acord amb els sindicats" per l'expressió "escoltats els
sindicats"; i per altra banda, que també se suprimeixi
l'expressió "estratègic", per quant el Govern sí que està
duent a terme plans d'actuació que nosaltres no consideram
que s'hagin de denominar "estratègic", sinó propostes i
programes d'actuació en aquesta matèria.

Per altra part, amb la número 13 també estaríem
bàsicament d'acord, sempre que es reconegui que tota
aquesta actitud i l'actitud que té el Govern en matèria de
directrius d'ordenació territorial és una actitud de
participació i, per tant, nosaltres proposaríem que la
resolució fos que "El Parlament de les Illes Balears insta a
continuar amb la participació i l'acord en matèria
d'ordenació territorial..." etc., i fins al final en la seva
redacció, però introduint l'expressió "continuar amb la
participació i l'acord en matèria d'ordenació territorial".

Les propostes 14, 15, 16 i 17 les votarem en contra, per
diversos motius; però, la 14 vostès diuen que nosaltres
acceptem la gestió de la reserva natural de Ses Salines
d'Eivissa i Formentera, quan açò suposaria contradir el que
va ser l'esperit i la voluntat nostra amb el plantejament del
recurs. Per altra banda, respecte del diàleg social, com es va
anunciar ahir durant el debat, s'han donat i es van donant
moltes passes en aquest sentit i per tant no incidiríem en
altres qüestions que tendran el seu ritme d'execució i el seu
ritme d'acord amb el procés que du a terme el Govern.
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Respecte a la proposició número 18, és curiós que vostès en
aquests moments proposin instar el Govern de l'Estat a
augmentar les subvencions per al transport entre les illes i
aquestes i la península, quan saben perfectament que açò és una
qüestió que està inclosa dins la nostra proposta de règim
econòmic i fiscal especial per a aquestes illes i que en el seu
moment no va tenir el seu suport. Nosaltres, si ens accepten que
al final de la proposta s'hi afegeixi que "Així mateix, el
Parlament dóna suport a la proposta de règim econòmic i fiscal
per a les Illes Balears", l'aprovaríem.

I finalment, la número 19 no la votarem a favor, i a la número
20, si suprimeixen l'expressió "amb règim de gestió pública", si
que li donaríem suport.

Açò és la nostra proposta respecte de les seves propostes de
resolució. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor diputat. Anem a veure si entre tots
tenim clar totes aquestes transaccions. Per part del portaveu del
Grup Parlamentari Popular s'ha presentat transacció a la proposta
número 5, amb referència que es faci dins la comissió ja
constituïda d'abast competencial i que una vegada haver estudiat,
si ve al cas, procedir a la reforma de l'Estatut. Senyor diputat, Sr.
Quetglas?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Vol vostè que em pronunciï a mida que vostè les vagi dient
o ...

EL SR. PRESIDENT:

Una a una, sí, ens aclarirem més be tots. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Una a una. No, sobre aquesta nosaltres no acceptam la
transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Després també ha presentat una altra
transacció a la número 10, la part final, que en lloc de posar
"abans del 31 de desembre del 98" digui "en el termini previst".

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, senyor president. Com ja he explicat a la meva
defensa, el terme "el termini del 98" és essencial en aquesta
proposta, perquè fa referència a enllaçar una cosa amb l'altra. Per
tant, malgrat la bona voluntat, no podem acceptar la transacció.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En el punt número 12 se li proposa
suprimir la paraula "d'acord amb els sindicats" amb
"escoltats els sindicats" i suprimir la paraula "estratègic".

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, senyor president. El nostre grup ha acceptat
prèviament unes transaccions del PSM, per tant entenem
que ja la proposta no ens pertany exclusivament a nosaltres
i ens agradaria sentir la seva opinió. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, nosaltres estaríem d'acord amb la
transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Miri, senyor diputat, la proposta continua essent seva,
amb la seva incorporació, qui l'ha assumida és vostè i és
vostè qui pot assumir o no, independentment del que digui
l'altre grup, entorn aquest tema.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, senyor president. Però entenc que la cortesia
m'obligava a això, però em fan senyes que sí amb el cap, per
tant s'accepta la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. S'accepta la transacció presentada al
punt número 12. Al punt número 13 s'hi afegeix, la primera
línia diria: "El Parlament de les Illes Balears insta a
continuar amb la participació i l'acord en matèria", afegir la
paraula "a continuar".

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Precisament el que no volem és que es continuï per
aquesta línia. Gràcies, senyor president, no l'acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

No l'accepten. Moltes gràcies. La número 18, se li
demana afegir un altre paràgraf que digui, si no que em
corregeixi el portaveu del Grup Popular, "Així mateix, el
Parlament dóna suport a la proposta de règim econòmic i
fiscal presentat davant les Corts Generals". És en aquest
sentit? Senyor diputat.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

No s'accepta, senyor president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I aquí suprimir "amb règim de gestió
pública" de la proposta número 20.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

És el caràcter essencial de la proposta, no ho podem admetre
tampoc. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, s'ha acceptat la transacció presentada
al punt número 12, "El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a presentar, escoltats els sindicats, un pla per aconseguir
que el conjunt de funcionaris i personal laboral al servei de la
Comunitat adquireixi els nivells adients de coneixement de
llengua catalana pròpia de les Illes Balears que estableix la llei".
Fins a catalana, (remor de veu), perfecta, pròpia de les Illes
Balears. Moltes gràcies.

Passam a debatre les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la seva portaveu, Sra.
Maria Salom.

1.- 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.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
continuar en la mateixa línia d'equiparació competencial dels
darrers mesos en relació a aprofundir a l'Estat de les autonomies,
incrementant el sostre competencial de la nostra comunitat
autònoma i continuar avançant cap a la descentralització de l'Estat.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
aprofundir en el model de corresponsabilitat fiscal que configura
l'actual sistema de finançació autonòmica, avançant en l'actual
model en l'autonomia del pressupost d'ingressos.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
continuar en el disseny d'un sistema de finançació autonòmica que
permeti estrènyer la dispersió o les diferències quant a la finançació
per càpita de totes les comunitats autònomes.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a la
posada en funcionament dels fons d'anivellament previstos a
l'article 15 de la LOFCA.

6.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport al tractament
econòmic i fiscal diferenciat per compensar la insularitat.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
perquè dins la present legislatura es comprometi a transferir als
consells insulars la titularitat de les competències esmentades en el
discurs d'investidura.

8.- El Parlament de les Illes Balears considera que, en aquests
moment, el marc més idoni per a una política activa de
cooperació, d'iniciativa, en tot allò que són objectius i
mancances comunes 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 informarà periòdicament a la
Cambra dels seus programes i línies d'actuació.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
desenvolupar les hipòtesis d'Ordenació del Territori que, en
unió als planejaments sectorials i la legislació existent,
permetin la definitiva elaboració de les directrius.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a la creació d'una junta consultiva de contractació amb
un registre de contractes i de contractistes que suposi una
major transparència en la gestió dels fons públics de
l'Administració.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central perquè firmi el més aviat possible el conveni de
carreteres amb la major finançació possible per a la nostra
comunitat.

12.- El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que es realitzi el més aviat possible la transferència a la CAIB
de les competències en matèria d'educació.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear perquè, en compliment del II Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona, dugui a terme polítiques i programes
que fomentin i promoguin la integració de les dones en tots els
àmbits de la societat.

14.- El Parlament de les Illes Balears considera necessari
que s'impulsi la modernització de les administracions
públiques, que es redueixin les duplicitats de funcions per
aconseguir una major eficàcia.

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a dur a terme les polítiques encaminades a la protecció
i formació de totes les persones que hagin tengut una
minusvàlua de qualsevol tipus.

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a activar programes per reduir l'estacionalitat amb
l'objecte de perllongar la temporada turística i minimitzar els
efectes sobre l'ocupació.

17.- El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears promourà la creació d'una agència de
desenvolupament rural per facilitar als nostres joves l'accés al
món rural.
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18.- El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
declara com a instrument prioritari per a la seva acció de govern
el diàleg social amb l'objectiu d'aprovar el Pacte Social per a
l'ocupació.

19.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
balear perquè dugui endavant el seu pla "Mirall".

20.- El Parlament de les Illes Balears constata que el marc
d'actuació del Govern de la CAIB en política lingüística 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 l'esmentada
legislació.

Els projectes educatius, textos i d'altres materials didàctics que
facin referència 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.

21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
la participació en el model de gestió de l'Hospital de Manacor, com
un pas previ a les transferències de l'Insalud; a més a més,a
aprovar el més aviat possible l'Estatut del Consumidor.

22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
potenciar la sortida de les nostres empreses per fer possible la
comercialització exterior dels nostres productes.

23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar
el desenvolupament del marc de cooperació municipal definit, com
a fase inicial, en el ja aprovat decret pel qual es regula el Pla
extraordinari de recuperació i millora de zones urbanes, entès com
un element essencial en la dinamització i millora dels nuclis urbans
de les Illes Balears.

24.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació i, en especial, el Ministeri de Medi Ambient, perquè es dictin
les resolucions pertinents en vista al fet que les obres relatives a la
instal•lació dessaladora d'aigua de mar de la badia de Palma,
incloses en el conveni de col•laboració de 26 de març del 1994,
s'iniciïn i s'acabin en els mínims terminis de temps possibles.

25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació i, en especial, el Ministeri de Medi Ambient, perquè desglossi
el projecte d'aprofitament dels recursos hidràulics de la serra de
Tramuntana-transvasament de sa Costera -clau 11.191.113/2111-
inclòs en el conveni de col•laboració de 26 de març del 1994, en el
tram comprès entre el p.q. 26,900 i p.q. 28,900 de la carretera C-
711, i procedir a contractar-ne l'execució el més aviat possible, a fi
que puguin dur-se a terme paral•lelament a l'execució de les obres
de la carretera.

26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació perquè dugui a terme les gestions que siguin necessàries
per accelerar la realització de les estacions depuradores
d'aigües residuals Palma I i Palma II, previstes en el conveni
de 27 de febrer del 1995, sobre actuacions del Pla nacional de
sanejament i depuració d'aigües residuals urbanes en l'àmbit
de les Balears. 

27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a destinar els recursos necessaris per mantenir
l'efectivitat demostrada l'any 1996 en matèria d'incendis
forestals i en la lluita contra l'erosió i, a la vegada, insta el
Govern a incrementar la dotació de recursos destinats a
millorar la infraestructura existent contra els incendis
forestals.

28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central perquè doni suport i destini recursos als convenis de
col•laboració relatius al tema: PAPIF i Conveni d'hidrologia.

29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè elabori una normativa més completa que l'existent
sobre la problemàtica de l'activitat de temps compartit, en el
termini més breu possible i en l'àmbit de les seves
competències.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors
diputats, el nostre grup ha presentat en aquest debat sobre
l'estat de la Comunitat 29 propostes de resolució, intentaré
d'una manera telegràfica, com han fet altres companys
meus, doncs exposar quin és el nostre punt de vista i quins
són els continguts d'aquestes propostes de resolució.

En primer lloc farem referència a la primera proposta, a
intentar que aquest Parlament assumeixi, com a pròpies, les
línies programàtiques que va exposar despús-ahir el Sr.
Matas, tant en el seu contingut com en els seus objectius.

També feim o presentam unes propostes de resolució en
el sentit d'intentar una equiparació competencial, que aquí,
com en aquests darrers mesos hem anat avançant d'una
manera crec que important, crec que hem d'aprofondir en
aquest estat de les autonomies incrementant el nostre sostre
competencial per intentar arribar a ser una comunitat
històrica i també, a la vegada, hem d'anar avançant cap a
descentralitzar l'Estat.
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També presentam un conjunt de propostes de resolució que
fan referència a finançació autonòmica, en concret n'hi ha tres.
Una d'elles fa referència a aprofundir en la corresponsabilitat
fiscal, en el sentit que en la mesura que incrementem la nostra
corresponsabilitat doncs tendrem més autogovern, tendrem una
autonomia més forta, més sòlida i, en definitiva, des d'aquí, des
de les nostres illes podem decidir d'una manera més forta el
nostre futur de la nostra Comunitat. En la mesura que anem
aprofundint en l'autonomia en el pressupost d'ingressos, doncs
crec que els ciutadans se'n donaran compte que paguen aquí una
part dels seus imposts i que amb els doblers que paguen aquí
veuen repercutir quin és el servei que donarà l'Administració
autonòmica. També proposam, dins aquesta línia de finançació,
dissenyar un sistema de finançació autonòmica que permeti
estrènyer la dispersió o les diferències quant a la finançació per
càpita de totes les comunitats autònomes. I també en la mateixa
línia proposam la posada en funcionament d'un fons d'anivellació
que ja està previst a l'article 15 de la LOFCA.

Tornam a presentar una altra vegada, perquè creiem que és
important per al nostre futur, per al futur de la nostra Comunitat,
que el Parlament doni suport al tractament econòmic i fiscal
diferenciat, demanat tantes vegades per la nostra Comunitat i que
en aquests moments el text es troba a Madrid, que creiem que és
un marc, un document molt important per tal de compensar la
nostra insularitat i pel fet que creiem que és imprescindible, que
és necessari per part de les nostres empreses poder compensar
aquest fet de la insularitat, poder compensar aquest major cost
que suposa per a les nostres empreses estar ubicades físicament
a unes illes, quant que hi ha un cost de transport de la península
cap aquí, cap a les illes, i a la vegada també tenim un cost
interinsular de transportar els productes d'una illa a les altres, i
crec que l'Estat, com han fet amb la majoria de les illes de la
Unió Europea, doncs ha de reconèixer un tractament especial i
diferenciat per a les illes.

També considera el Grup Parlamentari Popular que en
aquesta present legislatura s'han de dur a terme tota una sèrie de
transferències cap als consells insulars, en el sentit que si
nosaltres demanam cada vegada més autogovern de Madrid cap
a les Illes Balears també la Comunitat Autònoma ha d'anar
avançant, traspassant competències cap als respectius consells
insulars. I en aquesta línia el compromís nostre és transferir totes
aquelles competències que el President Matas va anunciar en el
seu discurs d'investidura.

Quant a l'IMEDOC, a les illes de la mediterrània occidental,
nosaltres consideram que és un marc adequat per a la política
activa de cooperació i d'iniciatives, que tenim tota una sèrie
d'objectius comuns i de mancances comuns amb altres territoris
insulars ubicats a regions de la mediterrània; i creiem que aquest
marc de l'IMEDOC és el marc adequat per intentar tractar
aquestes problemàtiques similars i intentar entre tots arribar a
conclusions que siguin bones per a tots aquests estats insulars. I
de la mateixa manera, també proposam que sigui el Govern que
d'una manera periòdica vengui aquí, a aquest Parlament, per
informar d'aquests programes i d'aquestes actuacions.

Quant a directrius d'ordenació del territori, el Govern ha de
desenvolupar ja les hipòtesis d'ordenació del territori que,
juntament amb els distints planejaments sectorials i amb la
legislació existent, doncs ens permetrà elaborar, d'una manera
correcta i definitiva, el que són les directrius d'ordenació del
territori.

Creiem que és important la proposta d'intentar
augmentar la transferència amb la gestió del fons públic de
l'Administració i, en aquest sentit, demanam o instam el
Govern que es creï una junta consultiva de contractació amb
un registre de contractes i amb un registre també de
contractistes.

Creiem que hem d'instar el Govern central a signar ja,
com més aviat millor, el conveni amb carreteres, amb una
major finançació, perquè creiem que això suposarà doncs
fons, bastant fons de Madrid que vengui cap a la nostra
Comunitat per intentar millorar la qualitat de les nostres
carreteres i, en definitiva, millorar els serveis que
l'Administració té l'obligació de donar als ciutadans.

També demanam que la transferència en el tema
d'educació, és una transferència important i que com més
aviat millor seria necessari que ens fos transferida.

Demanam al Govern balear que en compliment del II Pla
d'igualtat d'oportunitats de la dona es duguin a terme
polítiques i programes que fomentin la integració de les
dones a tots els àmbits de la nostra societat balear.

També demanam que s'impulsi la modernització de la
nostra Administració, de l'Administració pública, que es
redueixin les duplicitats per intentar aconseguir una major
agilitat. Creiem que és important el fet d'intentar
informatitzar al màxim la nostra Administració perquè així
aconseguirem una major eficàcia del seu funcionament.

També demanam o instam que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern balear per tal que les polítiques
encaminades a protecció i a formació de totes aquelles
persones que han tengut una minusvàlua de qualsevol tipus,
nosaltres creiem que aquestes persones mereixen una
protecció i una formació especial, determinada i concreta
per poder superar això i entrar d'una manera activa en el
món laboral.

En matèria turística demanam que s'activin els
programes per reduir l'estacionalitat, amb una doble
finalitat: per una part, prolongar el que és la temporada
turística i per l'altra, doncs, intentar minimitzar els efectes
que té aquest tema sobre l'ocupació. O sigui, nosaltres
instam el Govern que posi en marxa com més aviat millor
programes de reduir l'estacionalitat per intentar acomplir
aquestes dues finalitat, que creiem que són importants per
a la nostra Comunitat.

També demanam que es creï com més aviat millor una
agència de desenvolupament rural amb la finalitat que
moltes vegades els joves que estan en els nostres municipis,
que es troben sobretot a municipis de l'interior de l'illa,
doncs tenen difícil accés a un lloc de feina al seu municipi
i moltes vegades han d'anar a la zona perifèrica de la nostra
illa, a la zona costera, per aconseguir un lloc de feina.
Nosaltres creiem que amb aquesta agència de
desenvolupament rural aconseguirem el doble efecte que els
joves de municipis de l'interior quedin a viure als seus
municipis i que puguin entrar a fer feina dins el que és el
món rural.
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Veiem d'una manera positiva i un instrument prioritari el
diàleg social, amb l'objectiu d'aconseguir aprovar el pacte social
de l'ocupació.

També veiem d'una manera important i d'una manera crec que
molt positiva per a Balears el que és el Pla mirall, que crec que
repercutirà d'una manera molt important a la majoria de
municipis de la nostra Comunitat i que en un breu període de
temps, doncs, veurem; crec que a nivell turístic això suposarà
una visió de major qualitat no només del que és la zona
costanera, sinó del que són els nostres pobles i del que és
l'interior de Mallorca, de Menorca i també d'Eivissa.

Quant a política lingüística, tenim crec que el marc molt
definit amb tres parts: la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i la
Llei de normalització lingüística; i en aquest sentit s'ha de fer un
esforç per part del Govern balear per defensar i promoure tota
aquesta legislació. De la mateixa manera crec que també els
projectes educatius, els llibres de text i el material didàctic han
de tenir, doncs, una especial cura per protegir i defensar les
distintes modalitats que ja són una expressió, en certa manera, de
la nostra riquesa lingüística de la nostra Comunitat.

Crec que és important participar en el model de gestió de
l'Hospital de Manacor com a un pas previ a rebre les
transferències de l'Insalud; i demanam també al Govern de la
Comunitat que com més aviat millor aprovi i dugui a terme el
que és l'Estatut del consumidor; que crec que això serà una
mesura, aquest estatut, que els ciutadans de la nostra Comunitat
s'hi podran acollir i podran saber i podran tenir més claredat
sobre les coses i que redundarà en benefici de tots.

S'ha de potenciar també la sortida de les nostres empreses per
intentar la comercialització dels nostres productes a l'exterior.

També presentam una sèrie de propostes de resolució, crec
que són tres en concret, dirigides al Ministeri de Medi Ambient,
per tal d'instar el ministeri que les obres relatives a la instal•lació
de la dessaladora de mar de la badia de Palma s'iniciïn i s'acabin
en el mínim temps possible; també instam el ministeri perquè
desglossi el projecte d'aprofitament de recursos hidràulics de la
Serra de Tramuntana, trasvassament de Sa Costera, per procedir
a contractar l'execució el més aviat possible i que, paral•lelament
a l'execució d'aquestes obres, també es facin les obres de la
carretera. I en aquest sentit, també demanam que s'acceleri la
realització de les estacions depuradores d'aigua residual de
Palma I i també el Palma II.

A continuació el nostre grup presenta dues propostes que
fan referència, en primer lloc, a mantenir l'efectivitat dels
programes que enguany a duit a terme la Conselleria de
Medi Ambient pel que fa a incendis forestals i a lluita
contra l'erosió; crec que aquests programes han tengut un
bon resultat en aquest any, i instam el Govern que en els
anys futurs incrementi aquestes dotacions i aquests recursos
perquè creiem que és bo per a la nostra Comunitat.

I per acabar, senyor president, també presentam una
proposta que fa referència al temps compartit, que demanam
al Govern que s'elabori una normativa i que es dugui
endavant el més aviat possible i sempre tenint en compte
quines són les competències que té en aquesta matèria el
Govern balear.

I res més, senyor president, senyores i senyors diputats
moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyora diputada. Passam a la
intervenció dels diferents grups polítics per fixar la seva
posició. Sr. Pascual, té vostè la paraula per part del Grup
Mixt.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, gràcies, senyor president. Bé, dir que quasi el 50%
d'aquestes propostes del Grup Popular tendran el vot
afirmatiu del Grup Mixt, aquestes seran la número 5, la
número 10, la número 11, amb 2 vots a favor i 1 vot en
contra del representant d'Els Verds; la 12, 14, 15, 16, 17, 18
i 22, 26, 28 i 29. Aquestes tendran vot afirmatiu.

Tendran vot negatiu la número 1, 2, 7, 9 i 19. Aquesta
19, que fa referència al Pla mirall, probablement tengui el
suport quan conegui el Parlament o conegui el nostre grup
el que és el Pla mirall, difícilment podem en aquests
moment donar suport a aquest tema. I també tendrà un vot
negatiu la número 24.

I d'abstenció a les restants, que serien: la 3, 4, 6, 8, 13 i
20. I la 21, abstenció de 2 vots i 1 vot negatiu. I abstenció,
els tres vots d'abstenció, a la 23, 25 i 27. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Unida, Sr. Grosske,
té vostè la paraula.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, senyor president. A la primera proposta,
òbviament, votarem en contra, no importa explicar per què. La
segona qüestió nosaltres pensam que no és correcte, això no és
un plantejament que avanci en l'autonomia; si efectivament hem
de continuar en la mateixa línia, la veritat és que no anam en
lloc, hem de trencar amb la línia de desenvolupament autonòmic
anterior.

A la tercera votarem favorablement en la mesura que el que
es diu aquí és que es vota favorablement el model de
corresponsabilitat fiscal, que nosaltres estam d'acord, i no
exactament el model precís de finançament autonòmic que ha
estat finalment acordat, amb el qual nosaltres tenim els emperons
que ja he tengut ocasió de manifestar en aquesta cambra.

Punt número 4, votarem favorablement.

Punt número 5, votarem favorablement, perquè, efectivament,
el fons d'anivellació és un mecanisme important que fins ara no
s'havia desenvolupat de la LOFCA.

Punt o proposta número 6, proposàvem una transaccional, que
és canviar "el" per "un". Perquè clar, una cosa és donar suport a
un tractament econòmic i fiscal diferenciat per compensar la
insularitat, d'acord; i una altra cosa és que posi el tractament
econòmic i fiscal diferenciat per compensar la insularitat, que és
evidentment una referència al text que està en aquest moment en
el Congrés dels Diputats i davant el qual nosaltres també tenim
tota una sèrie d'emperòs importants. Per tant, si es vol aprovar el
concepte, nosaltres d'acord, si és d'aquesta referència precisa o
no. Per tant, la transaccional és "el" per "un".

La proposta número 7, votarem en contra perquè no avalam
el procés i el calendari de transferències proposat del Govern.
Pensam que s'ha de ser bastant més audaços en les transferències
als consells insulars.

Votarem també negativament el tema de l'IMEDOC, no tant
perquè estiguem en contra de l'IMEDOC exactament, sinó
perquè aquesta expressió que és el marc més idoni per a una
política activa, on pràcticament tota la nostra "política exterior"
queda resumida i incorporada, la veritat és que no ens sembla
correcte. Nosaltres pertanyem a una àrea mediterrània que ens
obliga a establir relacions amb altres comunitats, fins i tot de
l'Estat espanyol, d'una manera especial, i no limitar la nostra
relació amb la resta d'illes de la mediterrània occidental.

La proposta número 9, no; no perquè al final de la proposta
arribam, arribam, arribam a l'elaboració de les directrius, ni tan
sols això és l'aprovació de les directrius, i això ja és realment una
vergonya i, evidentment, votam que no a aquesta proposta.

Que sí a la número 10; que no a la número 11, perquè,
lògicament, ja hem expressat els nostres emperons a la política
de carreteres del Govern.

Sí a la 12, transferències d'educació.

Abstenció a la 13, és a dir, no es pot demanar
desenvolupament del Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona
si encara no està aprovat. Anem a veure quin pla finalment
surt del debat que, precisament, polític, ha de ser previ a la
seva aprovació definitiva. Per tant, ens abstendrem en
aquesta proposta i pensam que és absolutament prematura
i un aval prematur al Pla d'igualtat de la dona.

Sí a la 14; sí a la 15; sí a la 16; sí a la 17. La 18, la
veritat és que el normal seria retirar-la, és a dir, demanar la
signatura del pacte social per a l'ocupació si es va signar
ahir, em sembla, no és que estiguem en contra, però, bé, idò
es va acordar; jo crec que políticament està fet el tema, però
vaja; evidentment no ens hi oposarem.

El tema del Pla mirall, manifest les mateixes traves que
el portaveu anterior, no hem tengut temps d'analitzar-lo, ni
d'estudiar-lo, per tant, no podem animar el Govern que el
dugui endavant i ens abstendrem a la proposta.

La número 20 està mal feta, el Parlament de les Illes
Balears no pot constatar mai el que farà el Govern, pot
constatar el que ha fet, pot constatar el que està fent, però
constatar el que farà és una figura realment extraordinària.
Per tant, en principi ens abstenim, creiem que és una
repetició del mateix i no es tracta el tema ni en la forma ni
en el fons de manera correcta.

Proposta número 21, ens oposarem perquè el model de
gestió de l'Hospital de Manacor és aquest model de gestió
privada de la sanitat pública al qual nosaltres ens oposam
radicalment, com vaig explicar ahir.

La 22 sí. La 23, ens abstendrem. La 24, votarem que no
perquè la dessaladora, ja ho he explicat abans, és una
infraestructura que consideram innecessària, cara,
desenvolupista i mal enfocada. La 25, ens abstendrem per
les raons que ha explicat el portaveu del Grup Nacionalista,
referides a una proposta del Grup Socialista, perquè
consideram que primer ha de quedar perfectament aclarit el
tema de quines aigües es recapten; sé que el President ho va
expressar com a voluntat política, però ha d'estar recollit en
els documents.

Proposta número 26, votarem a favor. La número 27, és
contradictòria així com està expressada, és a dir, com es pot
dir que es vol mantenir l'efectivitat de l'any 96, mantenir
l'efectivitat demostrada, i a la vegada voler millorar la
infraestructura existent; vol dir que l'efectivitat es vol
millorar, vol dir que no es vol mantenir l'efectivitat, es vol
millorar i per això es volen donar o posar més incentius o
més recursos, i, per tant, ens abstendrem.
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Proposta número 28, votarem a favor; i proposta número 29
ens abstendrem, no perquè pensem, i m'agradaria que constàs
clarament això, no perquè ens oposem a què hi hagi una
normativa que reguli el sector, sinó perquè no es pot demanar
una normativa que reguli aquest sector sense dir l'orientació de
la normativa. Es a dir, demanam normativa per fer què? amb
quin sentit? és a dir, demanam reforma de l'Estatut per què? Per
equiparar-nos a les comunitats autònomes. Demanam normativa
sobre aquest tema per què? Jo crec que en aquests termes no hi
ha cap altra posició que l'abstenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor diputat. Un momentet per favor,
segons la seva intervenció aquesta presidència ha entès que havia
presentat una transacció al punt número 6; la pot concretar?
Suprimir, diria: "El Parlament de les Illes Balears dóna suport a
"un" tractament o "el". "Un".

EL SR. GROSSKE I FIOL:

"Un" tractament econòmic i fiscal diferenciat.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. portaveu, s'accepta? S'accepta aquesta transacció. Moltes
gràcies. Per part del PSM, té la paraula el seu portaveu, Sr.
Ramon Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. Té
alguna virtualitat aquest debat? Avui és hora de debatre i veure
aprovades algunes resolucions i, concretament, les que presenta
el Grup Parlamentari Popular és legítim fer-ho sense girar la
vista enrera? Fa ara un any, quan els joves talibanesos soleristes
encara tenien el poder, des del seu particular kabul al Consolat de
la Mar, varen dictar unes propostes de resolució destinades a ser
aprovades per la Yamahiria o Parlament de les Illes Balears que
ja en el seu moment varen ser qualificades d'increibles per
l'oposició parlamentària. Lluny semblava en aquell moment la
presència del que havia estat al llarg de tretze anys president
totpoderós i llavors, suposadament, caigut en desgràcia,
Nahjibullah Cañellas. Els joves talibanesos o estudiants de
l'Alcorà i aquí hauríem de dir Estatut d'Autonomia,
s'apressuraven a implantar una estructura de poder basada en la
Sharia, fonament de l'islamisme moderadament nacionalista que
pretenia coses tan curioses, per venir de qui venien, com és
l'equiparació amb les comunitats històriques en el camí cap a
l'autogovern. Així, la Yamahiria, el Parlament, donava suport,
amb motiu del mateix debat que hem mantengut aquests dies, a
una sèrie de resolucions que incloïen qüestions tan poc
complibles com aquella que instava la CTI, Comissió Tècnica
Interinsular, a donar compliment a un calendari d'atribució de
competències als consells insulars, que preveia que el maig del
96 ja es podria aprovar la referida agricultura, i la de menors, o
aquella que començava dient "El Parlament de les Illes Balears
es manifesta a favor d'aconseguir un reconeixement d'autogovern
més ampli" o aquella altra que instava a reconduir la situació
dels camps de golf que reguem amb aigües d'extracció. Pocs
suposàvem, la majoria dels presents, que el Mullah Soler
trontollava ja en la seva cadira i que l'intrèpid Masud Verger, el
Lleó de la Vall del Panshir, estava en vespres d'aliar-se amb les
milícies dels Muhaidins fidels a Nahjubillah Cañellas, ¿el seu
enemic històric?

EL SR. PRESIDENT:

Senyor diputat, jo li ...

EL SR. ORFILA I PONS:

Acab, senyor president.

(Rialles).

EL SR. PRESIDENT:

Jo li demanaria que deixàs de banda la seva influència de
l'Alcorà i les seves caminades per aquestes terres i se
centràs en les propostes de resolució. Gràcies.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, senyor president. Li he de dir que estic inspirat
per la intervenció que va fer ahir el President quan va
comparar les nostres propostes i el nostre model de societat
amb el de determinats països del nord d'Africa i crec que no
li va cridar l'atenció. Simplement, senyor president, entrar
en el fons, però partint d'aquesta poca credibilitat que ens
mereixen les propostes de resolució que presenten les
tropes, per dir-ho així, en el bon sentit de la paraula, de
Nahjibullah Cañellas, de Masud Verger i de la resta dels seus
companys d'aquestes milícies. Però anem realment, senyor
president, al contingut concret de les propostes.

S'han fixat, senyores i senyors diputats, que de les 29
propostes presentades 19 són instàncies dirigides al propi
Govern? El Grup Parlamentari del PP proposa instar el
Govern del PP a fer no sé quantes coses, 19. Però anem a
veure, el PP vol que es facin aquestes 19 actuacions que
proposa com a resolució i vol que ho faci el Govern, és a
dir, ells mateixos? És així o no? I no troben que seria més
senzill fer-ho, simplement fer via, perquè el Govern -no hi
ha ningú per cert- vol fer-ho? O creuen vostès que sols ho
farà si els ho diu el Parlament, si els ho diuen vostès, perquè
no es fien de les coses que pugui fer el Govern el grup
parlamentari l'ha de controlar? Es recorden, senyores i
senyors diputats, de quantes vegades ha succeït que
l'oposició ha presentat propostes, mocions, resolucions,
proposicions no de llei i la resposta del Grup Popular ha
estat la de dir: no, hi estam d'acord, però com que ja tenim
previst fer-ho no creiem necessari que el Parlament ens ho
demani. O sigui que ara sí, ara el Parlament els ha de
demanar que desenvolupin les hipòtesis d'ordenació
territorial o crear una junta consultiva de contractació o
promoure la integració de les dones a través del II Pla
d'igualtat d'oportunitats o activar programes per reduir
l'estacionalitat o promoure una agència de desenvolupament
i així fins a 19 propostes. Per cert, han llegit la proposta
número 18? "El Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears declara, declara com a instrument prioritari per
a la seva acció de Govern"; el Govern declara? i açò ho ha
d'aprovar el Parlament, el Parlament ha d'aprovar que el
Govern declara la prioritat de determinat instrument per a la
seva acció de Govern? Genial, enhorabona! Qui els ho ha
redactat, perquè el contractam! Deliciosament genial.
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Però és que encara n'hi ha més, número 27: "Instar el Govern
a mantenir l'efectivitat demostrada l'any 96 en matèria d'incendis
forestals", no en matèria d'extinció d'incendis, no en matèria de
prevenció d'incendis, no, en matèria d'incendis forestals. I
nosaltres ens demanam, hi entra en aquesta demostrada
efectivitat la política preventiva duita a terme des de l'inefable
Sefobasa? Vol dir açò que subscrivim, el Parlament hauria de
subscriure, mantenir el número d'agents forestals que hem
denunciat per insuficients? Vol dir que avalam que la manca de
recursos que es destinen a les brigades que lluiten contra els
incendis es mantenguin en la mateixa situació precària?

I per suposat, esperar que el Parlament assumeixi com a
pròpies les línies, el contingut i els objectius exposats pel
President en el seu discurs ja ens sembla del més increïble.
Vostès l'assumeixen o no? Idò, ens sembla ben lògic, molt bé,
vostès l'assumeixen, però creuen que després del debat produït
ahir es poden esperar que la resta de grups parlamentaris
coincideixin amb aquest suport o la varen fer la setmana passada
a aquesta proposta de resolució? Sincerament, fa com a rialles.

Però el que ja em sembla més al•lucinant i perdonin per
l'expressió, és que després de tots els incompliments de les
promeses del Govern en matèria de consells insulars, després que
l'any passat en aquest mateix debat varen aconseguir que el
Parlament fes el ridícul aprovant instar la Comissió Tècnica
Interinsular a complir un calendari de transferències que el
Govern es va encarregar que fos incomplible, que avui proposin
que el Govern es comprometi en aquesta mateixa matèria a
complir allò que el President es va comprometre en el seu discurs
d'investidura, vostès fan aquestes propostes seriosament? Les han
llegit abans de presentar-les? No tenen un corrector que digui
que proposen disbarats? Creuen que succeeix a cap altre
Parlament del món, a qualsevol, tal vegada al d'Afganistà, perdó
senyor president, que el grup que dóna suport al Govern es vegi
obligat a presentar al Parlament una proposta que insti el seu
President a complir les seves promeses i que ho expressin així,
literalment? De cap manera podem votar una cosa així. Pensam
sincerament que l'haurien de retirar, per respecte al seu President
que, per cert, és fora; per respecte a la cambra i per no fer el
paperet que ja varen fer en aquesta qüestió l'any passat.

És per açò i per moltes més coses, senyores i senyors
diputats, que no podem deixar de denunciar l'incompliment
dels altres anys, és per això que hem de dir que tampoc no
ens refiam de la seva voluntat de dur a terme determinades
propostes que fa el seu propi enguany; insistir en què, en el
cas del qui governa, són els fets el que importa, no són
resolucions que són paraules, i açò és el que li ha de donar
honorabilitat i que les seves professions de pseudo,
professions de fe, pseudoecologista, quasi nacionalista i,
fins i tot, els tocs d'insularisme, ens permetin que a nosaltres
ens sonin a paraules buides. És per açò i em permetin que
torni a la comparació afgana, senyor president, serà un
segon, fet amb to distès, sense intentar que no es crispi gens
la situació, és per açò que fins i tot quan el President de la
nostra Comunitat Autònoma alça la seva veu per proclamar
des de la tribuna el seu la il•laha i la al•la wa muhammad
rasul ul•lah em segueix sonant com a paraules buides;
perquè, com molt bé diu el propi Alcorà, és un sol fet molt
més que cent mil paraules qui marca la vida d'un home, en
aquest cas, allò que marca l'acció política del Govern. I als
fets ens remetem, són aquests, els fets, els qui els resten
credibilitat, per molt que avui proposin i aprovin.

No obstant açò i des d'una actitud gens sectària puc
anunciar que donarem suport, encara que de vegades amb
algun dubte, a les seves propostes, i crec que són de més,
que anunciaré a continuació: número 3, número 4, número
5, número 6, número 10, número 11, número 12, número 14,
15, 16, 17, 22, 26 i 29, perdó, crec que i 28, i 28 també.

Gràcies, senyor president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor diputat. Té la paraula el portaveu
del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Senyor president, senyores diputades, senyors diputats.
29 propostes de resolució que una mica a semblança dels
manaments de la llei de Déu, que són més importants,
lògicament, resumiré simplement en dos, faré una
intervenció puntual sobre dos elements que consider claus,
que hi ha dins aquestes 29 propostes.

Com a resum, els diré que votarem que no a sis, ens
abstendrem a vuit i votarem que sí a quinze, poden estar, per
tant, satisfets. Però anem a aquestes dues: la 1 i la 20.
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En primer lloc, es proposa que el Parlament de les Illes
Balears assumeix com a pròpies, ara ja tenim un parlament que
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. Idò, per part nostra, no, per part
nostra, no. Per què? Perquè ja està bé, ja està bé d'aguantar en
aquesta cambra les impertinències, la faxanderia d'un taliban del
neoliberalisme més "cutre" de l'escola de Xicago. Qui és aquest
enemic de l'estat del benestar, que ni tan sols anomena aquesta
paraula nefanda? És el Sr. Jaume Matas Llinàs? No. Aquest era
un administrador de El Obrero Balear, aquest, fora. És el Sr. Joan
Matas Salas? No. El president nom Jaume. El Sr. Joan Matas
Salas era un senyor del Partit Socialista Obrer Espanyol que del
36 al 39 se va haver d'amagar i el 39 se'n va anar amb una
barqueta cap a Itàlia, i no precisament per fer turisme, perquè va
acabar dins un camp de concentració. El taliban és el Sr. Jaume
Matas Palou, que ens va dir tranquil•lament que estam en una
economia profundament liberal ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, vostè entra en el debat de l'estat de la Comunitat
que el seu portaveu i el president van tancar ahir, i vostè ha de
fer referència a les propostes de resolució únicament i
exclusivament. Per favor, cenyeixi's a aquesta qüestió.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, jo li voldria dir, senzillament que quan es
proposa que un parlament assumeixi com a pròpies les línies
programàtiques, estic parlant d'una línia programàtica,
fonamental, que és el cant el Te Deum del neoliberalisme, i
m'agradaria dir algunes paraules sobre aquest neoliberalisme que
se'ns proposa que sigui la ideologia del Parlament de les Illes
Balears, això no són quatre conyes ...

(Remor de veus)

Per què? Perquè jo voldria recordar, sense una al•lusió directa
al Sr. Matas, que no és el cas, que mentre nosaltres avançam com
els beneitets que arriben tard i s'enamoren d'una cosa que ja ha
passat de moda, com passa als llocs provincians, i ara som
profundament provincians, almanco amb això, voldria recordar
que quant als efectes del neoliberalisme hi ha un judici de valor
fantàstic. Al Regne Unit les desigualtats entre rics i pobres són
les més importants del món occidental, comparables a aquelles
que existeixen a Nigèria i més profundes que les que podem
trobar, per exemple, a Jamaica, a Sri Lanka i a Etiòpia. Això, què
és un fax que rep el senyor, el nostre portaveu des de Madrid?
No. Això és un informe -escoltin bé- de les Nacions Unides i del
Bans mundial, i aquí tenim una proposta que el Parlament faci
seva ..., seríem el primer parlament neoliberal del món. No el
Govern, el Parlament. I, per tant, senyors meus, després d'haver
fet aquestes advertències i haver identificat entre els tres
personatges Matas el responsable d'aquest neoliberalisme, és
evident que nosaltres li hem de dir rotundament que no a aquesta
proposta. Això, per tant, és la negació absoluta del
neoliberalisme. I quan es tracti de treure temes de l'estat del
benestar en aquesta cambra, vagin preparant l'artilleria, perquè,
en aquest cas, jo seré l'artilleria, vagi clar.

Un altre tema que també consider profundament
preocupant, que hi ha en aquestes propostes, sembla que ha
passat una miqueta desapercebut. És al punt 20. Hi ha hagut
unes certes crítiques, però en política lingüística serà
sempre el de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia, la Llei
de normalització, que estan de broma, o què? Sra. Salom,
vostès volen defensar, estan defensant, estan aplicant,
sostenen que serà sempre, una cosa concreta, Constitució,
Estatut i sobretot Llei de normalització? I on és la
reglamentació? No hi és, ben alerta. On és el nom de la
llengua? On és aquest nom?, no està a l'Estatut, repetides
vegades, no se l'identifica com a llengua pròpia?, que vol dir
que és la pròpia d'aquí, no són les quatre modalitats. Vostès
sempre treuen dos elements que consider absolutament
nefasts en la qüestió idiomàtica, han dut una campanya
sistemàtica, i no fa molt ho va reiterar el Sr. Matas en el
tema de la llengua. Sempre, quan es parla de la llengua,
alerta, la convivència, la convivència primer, ho va dir el Sr.
Matas. Però, què és això?, què és aquesta propaganda
sistemàtica, discurs rera discurs, Rotger, Matas i altres que
poden venir, encara, insistint contínuament lligant conflicte
amb la qüestió lingüística? Aquesta és la propaganda de
Quebels, tu digués una mentida, la repeteixes moltes
vegades pels grans mitjans de comunicació, i al final serà
una veritat. Aquesta és la veritat, veus?, el Sr. Cañellas diu
que sí, perquè ell ho va practicar, des del 83, ...

(Remor de veus)

... aquí tenc el seu discurs. Però, senyors del Partit
Popular, vostès parlen des d'aquesta tribuna i transmeten
una idea, qui és el llimac ideològic que ha promogut aquesta
idea nefasta, falsa, on anam que vostès donen audiència dins
el Consolat de Mar a enemics del nostre idioma, hereus de
l'antic Centre Cultural Mallorquí, format per l'extrema dreta,
ara inoperant perquè va perdre una miqueta la vigència, va
perdre la batalla de l'Estatut, va perdre la batalla de la
denominació de l'idioma, va perdre la batalla de la Llei de
normalització lingüística, i ara ressuscita una miqueta més
ensenyorit, ara hi ha un parell de botifarres i botifarrons i
gent d'alto copete que es fa rebre pel Sr. Matas perquè és un
poder fàctic, i el posen al mateix nivell que l'Obra Cultural
Balear. Això sí, han evitat certes fotografies, perquè el dia
de demà no haguessin d'esborrar qualque fotografia del seu
àlbum, d'empegueïts que estaran el dia que siguem un país
vertaderament normal. 
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Per tant, jo els voldria dir que fora tant de neoliberalisme, que
procurin informar-se del que passa pel món, que llegeixin els
informes del Banc mundial i de les Nacions Unides, i que, per
favor, en matèria de la qüestió lingüística, compleixin l'Estatut
i la Llei de normalització, que la Llei de normalització a cap
article ni preàmbul parla que hàgim d'evitar conflictes, tota
aquesta tramoia ideològica que vostès han afegit a l'hora d'entrar
a la normalització lingüística. Per què li han afegida? Perquè no
la volen tirar endavant, així de simple. I, per tant, jo crec que
després d'aquestes dues mostres, queda ben clar el que pens, tant
de la ideologia del Sr. Matas, com de la seva ideologia
lingüística. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació. Deman, per
favor, que tots els diputats ocupin els seus escons, que no hi hagi
moviment dins la Cambra, que es tanquin els accessos. Passam
a la votació.

En primer lloc, veurem les propostes de resolució presentades
pel Grup Parlamentari Socialista. Hi ha alguna petició de votació
conjunta? Feim votació separada de les propostes.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposta
1, es volen posar drets, per favor? Són les del Grup Parlamentari
Socialista. Poden seure, gràcies.

Vots en contra?

Vots a favor, 27; en contra, 30. Queda rebutjada la proposta
1.

Proposta de resolució 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30. Queda rebutjada la proposta
2.

Proposta de resolució 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 3.

Proposta de resolució 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 4.

Proposta de resolució 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; 2 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 5.

Proposta de resolució 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 6.

Proposta de resolució 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 7.

Proposta de resolució 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 8.

Proposta de resolució 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 51 i 6 abstencions. Queda aprovada la
proposta 9.
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Proposta de resolució 10, que queda redactada exactament
igual com l'havia fet el Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 18; en contra, 32; i 6 abstencions. Perdó, 7
abstencions. Queda rebutjada la proposta 10.

Proposta de resolució 11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 21; en contra, 30; 6 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 11.

Proposta de resolució 12, han estat acceptades les
transaccions presentades pel Grup Parlamentari PSM i pel Grup
Parlamentari Popular, per part del portaveu Sr. Francesc
Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista. Per tant, en la
redacció que ja ha estat esmentada amb anterioritat, passam a
votar aquesta proposta de resolució.

Vots a favor?

Moltes gràcies, queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució 13, tal com està al text.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 13.

Proposta de resolució 14.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 14.

Proposta de resolució 15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 15.

Proposta de resolució 16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 16.

Proposta de resolució 17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 17.

Proposta de resolució 18.

Vots a favor?

S'aprova per unanimitat.

Proposta de resolució 19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 19.

Proposta de resolució 20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 20.
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Passam a les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. Volen votació conjunta d'algunes
propostes? Votam separadament.

Proposta de resolució 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 29; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 1.

Proposta de resolució 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; 2 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 2.

Proposta de resolució 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 3.

Proposta de resolució 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 4.

Proposta de resolució 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Tornam passar a la votació. Per favor, prestin atenció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 5.

Proposta de resolució 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 6.

Proposta de resolució 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 32; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 7.

Proposta de resolució 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 9; en contra, 36; 2 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 8.

Proposta de resolució 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 9.

Proposta de resolució 10.

Vots a favor?

Aprovada per unanimitat. Perdó.

Vots a favor?

Aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució 11.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució 12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució 13.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 13.

Proposta de resolució 14.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 14.

Proposta de resolució 15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 15.

Proposta de resolució 16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; 2 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 16.

Proposta de resolució 17.

Vots a favor?

Tornarem a repetir la votació.

Vots a favor de la proposta 17?

Vots en contra?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 17.

Proposta de resolució 18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 18.

Proposta de resolució 19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 19.

Proposta de resolució 20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 20.

Proposta de resolució 21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 21.
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Proposta de resolució 22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 22.

Proposta de resolució 23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 23.

Proposta de resolució 24.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 24.

Proposta de resolució 25.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 25.

Proposta de resolució 26.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; 2 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 26.

Proposta de resolució 27.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 27.

Proposta de resolució 28.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 28.

Proposta de resolució 29.

Vots a favor?

Moltes gràcies, s'aprova per unanimitat.

Passam a la votació de les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Hi ha
petició de votació conjunta? Passam a la votació una per
una.

Proposta de resolució 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 1.

Proposta de resolució 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 28; en contra, 29; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 2.

Proposta de resolució 3.

Vots a favor?

Tornarem a repetir perquè hi ha un poc d'indecisió, veig.

Proposta 3 del PSM. Vots a favor?
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Vots en contra?

Vots a favor, 11; en contra, 46; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 3.

Proposta de resolució 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots a favor, 25; en contra, 32; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 4.

Proposta de resolució 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 11; en contra, 46; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 5.

Proposta de resolució 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 38; en contra, cap; 17 abstencions. Queda
aprovada la proposta 6.

Proposta de resolució 7.

Vots a favor?

S'aprova per unanimitat.

Proposta de resolució 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; 1 abstenció. Queda rebutjada
la proposta 8.

Proposta de resolució 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 9.

Proposta de resolució 10.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 10.

Proposta de resolució 11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 11.

Proposta de resolució 12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 12.

Proposta de resolució 13.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 11; en contra, 30; 16 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 13.

Proposta de resolució 14.

Vots a favor?

Vots en contra? No n'hi ha.

Abstencions?

Queda aprovada per unanimitat.
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Proposta de resolució 15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 15.

Proposta de resolució 16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 16.

Proposta de resolució 17.

Vots a favor?

Vots en contra? No n'hi ha.

Abstencions?

Queda aprovada la proposta 17 per unanimitat.

I passam a la votació de les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Mixt. Hi ha petició de votació conjunta? Passam,
idò, a la votació una per una.

Proposta de resolució 1 del Grup Parlamentari Mixt.

Sra. Salom, per què em demana la paraula?

LA SRA. SALOM I COLL:

Per demanar, si és possible, votació conjunta de les onze
primeres.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les onze primeres.

Sr. Pascual?

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Jo demanaria votació separada de l'1, la 2 i l'11. 

EL SR. PRESIDENT:

Farem la votació una per una, crec que ens aclarirem
més. De totes maneres, moltes gràcies per aquesta
col•laboració.

Vots a favor de la proposta 1 del Grup Parlamentari
Mixt?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 9; en contra, 49. Per tant, queda rebutjada
aquesta proposta.

Proposta de resolució 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 9; en contra, 30; 18 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 2.

Proposta de resolució 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 3.

Proposta de resolució 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 4.

Proposta de resolució 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 5.
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Proposta de resolució 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 6.

Proposta de resolució 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 11; en contra, 30; 16 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 7.

Proposta de resolució 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 8.

Proposta de resolució 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 9.

Proposta de resolució 10.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 10.

Proposta de resolució 11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 9; en contra, 48; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 11.

Proposta de resolució 12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 56; en contra, cap; 1 abstenció. Queda
aprovada la proposta 12.

Proposta de resolució 13.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 13.

Proposta de resolució 14.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 14.

Proposta de resolució 15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 15.

Proposta de resolució 16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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Vots a favor, 41; en contra, 16; cap abstenció. Queda
aprovada la proposta 16.

Proposta de resolució 17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per unanimitat queda aprovada la proposta 17.

Proposta de resolució 18.

Vots a favor?

Tornarem a repetir. Vots a favor de la proposta 18?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 41; cap en contra; 16 abstencions.

Proposta de resolució 19.

Vots a favor?

Per unanimitat.

Volen que repetim? Gràcies.

Proposta de resolució 20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 20.

I passam a les darreres propostes de resolució que
corresponen al Grup Parlamentari Popular. Vol votació
conjunta?, es pot votar conjuntament? Sr. Pons, del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, una per una, que no facem una empastissada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Una per una.

Proposta de resolució 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 27; cap abstenció. Queda
aprovada la proposta 1.

Proposta de resolució 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 27; cap abstenció. Queda
aprovada la proposta 2.

Proposta de resolució 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 38; cap en contra; 19 abstencions. Queda
aprovada la proposta 3.

Proposta de resolució 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 54; cap en contra; 3 abstencions. Queda
aprovada la proposta 4.

Proposta de resolució 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució 6, on s'ha acceptat la transacció de
"un" en lloc de "el".

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

Vots a favor, 54; cap en contra; 3 abstencions. Queda
aprovada la proposta 6.

Proposta de resolució 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 27; cap abstenció. Queda
aprovada la proposta 7.

Proposta de resolució 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 2; 25 abstencions. Queda
aprovada la proposta 8.

Proposta de resolució 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Hem de tornar a repetir la votació, hi ha diputats que han
votat dues vegades. Tornarem a repetir la votació.

Proposta de resolució 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 27; cap abstenció. Queda
aprovada la proposta 9.

Proposta de resolució 10.

Vots a favor?

Per unanimitat queda aprovada la proposta 10.

Proposta de resolució 11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 54; 3 en contra; cap abstenció. Queda
aprovada la proposta 11.

Proposta de resolució 12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda a provada per unanimitat.

Proposta de resolució 13.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; cap en contra; 27 abstenció. Queda
aprovada la proposta 13.

Proposta de resolució 14.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució 15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució 16.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució 17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 48 / fascicle 4 / 15, 16 i 17 d'octubre del 1996 1881

Queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució 18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 51; cap en contra; 6 abstencions. Queda
aprovada la proposta 18.

Proposta de resolució 19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 3; 24 abstencions. Queda
aprovada la proposta 19.

Proposta de resolució 20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; 27 abstencions. Queda aprovada la proposta
20.

Proposta de resolució 21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 19; 8 abstencions. Queda
aprovada la proposta 21.

Proposta de resolució 22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució 23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, cap; 27 abstencions. Queda
aprovada la proposta 23.

Proposta de resolució 24.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 21; 6 abstencions. Queda
aprovada la proposta 24.

Proposta de resolució 25.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, cap; 27 abstencions. Queda
aprovada la proposta 25.

Proposta de resolució 26.

Vots a favor?

Aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució 27.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, cap; 27 abstencions. Queda
aprovada la proposta 27.

Proposta de resolució 28.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució 29.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 55; en contra, cap; 2 abstencions. Queda
aprovada la proposta 29.

I conclòs el debat, moltes gràcies per la seva participació.
S'aixeca la sessió.
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