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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Recomença la sessió
i, per favor, vagin ocupant els seus escons.

Entre les propostes de resolució que s'han presentat en
temps i forma, que han estat ja qualificades per part de la Mesa,
n'hi ha una que està signada per quatre portaveus i, per tant, jo
pregaria a cadascun dels portaveus que, quan li toqui el seu torn
per defensar les seves propostes, introdueixi també la defensa
d'aquesta.

Per disposició del Sr. President s'inserta la proposta de
resolució signada pels portaveus dels Grups Parlamentaris
Socialista, Nacionalista-PSM, d'Esquerra Unida de les Illes
Balears i Mixt:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a mantenir una actuació respectuosa amb el
Parlament i amb la resta de forces polítiques i a respectar el
contingut propi dels debats sobre l'orientació política general del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquesta presidència té la intenció de complir i fer acomplir,
en la mesura possible i d'una manera estricta, els temps
assignats i prec que hi hagi atenció: per defensar totes les
propostes cada grup parlamentari té 10 minuts, i per fixar-ne la
posició, cada grup parlamentari té 5 minuts, però per fixar-ne
la posició i, per tant, jo deman un exercici de globalització i de
síntesi a la vegada perquè intentaré que aquest temps es
compleixi el màxim possible. 

I sense més preàmbul, té la paraula, per presentar les
propostes de resolució, el representant del Grup Mixt Sr.
Balanzat.

Per disposició del Sr. President, s'inserten les 17 propostes
presentades pel Grup Parlamentari Mixt:

1.- 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.

2.- 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 de les Directrius d'Ordenació
Territorial, en un termini màxim de tres mesos.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a incloure una partida del 0'7% dels
pressuposts del 1998, destinada a finançament de projectes al
tercer món.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a no crear carreteres de nou traçat entre
poblacions, 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.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a fer una millora i adequació de l'actual
carretera Palma-Manacor, renunciant al projecte de
construcció de l'autopista de Llevant.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la reobertura i modernització de la
línia ferroviària Palma-Manacor-Artà.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a definir i consensuar amb tots els
sectors implicats de la comunitat educativa, el model educatiu
de les Illes Balears.

8.- El Parlament de les Illes Balears lamenta profundament
la manca de compliment per part del Govern de la Comunitat
Autònoma de les resolucions aprovades pel Ple de la Cambra
al debat de l'orientació de política general del Govern de la
Comunitat Autònoma de l'any 1997.

9.- El Parlament de les Illes Balears declara que les Illes
Balears com expressió de la personalitat històrica dels pobles
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i en exercici del
dret a l'autogovern de la Constitució reconeix a tota
nacionalitat, aspira al màxim grau d'autonomia que empara
l'actual marc constitucional vigent.

10.- 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.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la presentació, 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.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar el Pla de carreteres de les
Illes Balears davant la Cambra les directrius d'ordenació
territorial, en el termini màxim de tres mesos.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar el Pla de carreteres de les
Illes Balears davant aquesta cambra, en el termini màxim de
tres mesos.

14.- El Parlament de les Illes Balears declara la seva
voluntat davant el Congrés dels diputats de mantenir l'esperit
que ha inspirat la Proposició de llei de règim econòmic i fiscal
especial per a les Illes Balears en els termes en els quals es va
aprovar.
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15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a modificar el Pla de tractament i eliminació
de residus sòlids urbans amb el màxim consens dels consells
insulars.

16.- 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.

17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la presentació d'un pla de transport públic
en el termini màxim de tres mesos i que contempli les necessitats
de comunicació entre els municipis de la part forana pel que es
refereix a l'illa de Mallorca.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
començaré defensant les esmenes que Els Verds hem presentat
com a propostes de resolució a aquest debat. Són 7 i les aniré
enumerant ràpidament sense entrar en grans disquisicions.

En primer lloc, la primera és una proposició que ja vàrem
presentar l'any passat, és exactament la mateixa, idèntica a la
presentada l'any passat i que fa referència a ses Salines
d'Eivissa i de Formentera; ja que ahir es mostrava aparentment
interessat, el President de la Comunitat Autònoma, en protegir
ses Salines i en dir que des de la Comunitat Autònoma s'han de
protegir ses Salines, la proposta que nosaltres feim és que, ja la
Llei d'Espais naturals permet, a les àrees ANEI crear uns plans
de gestió específics,uns plans d'ordenació, proposam, per tant,
que ses Salines es comenci ja, tal com ja han començat a
Menorca i a Mallorca, i a Eivissa encara no ha començat cap
pla especial de gestió, d'ordenació del medi natural.

En segon lloc parlam de les directrius d'ordenació territorial.
Ahir el president ens deia, també, que està interessat en crear un
debat social en el tema de les directrius, cosa que ens sembla,
en principi, molt interessant. Per tant nosaltres proposam que es
creï un òrgan, una mesa de diàleg, de discussió àmplia i plural,
allà a on es pugui discutir, a on es pugui parlar i a on es puguin
consensuar aquestes directrius d'ordenació territorial. Ara avui
veurem si realment aquestes ganes de consensuar i aquestes
ganes de dialogar amb l'oposició, amb grups ecologistes, amb
col•lectius cívics, és real o no.

En tercer lloc, una de les propostes -diguem-ne- clàssiques
d'alguns grups d'aquesta cambra, que és la del 0,7%. Ja se'n va
parlar. Òbviament nosaltres proposam que el 0,7% s'apliqui
sense trampes, és a dir, amb el 100% del pressupost que té la
Comunitat Autònoma i, per tant, si per a l'any 98 està previst
que gairebé es duplicarà o s'ampliarà molt el pressupost degut
a les competències d'educació, això també hi ha d'entrar, en el
0,7, no s'ha de deixar fora.

Després n'hi ha dues, les números 4 i 5, que fan referència
a carreteres, a política de transport. La número 4 demana
que no es creïn carreteres de nou traçat entre poblacions i
que allò que es faci és fer un manteniment i una millora de
l'actual xarxa viària per fer aquestes carreteres més segures,
ben senyalitzades, respectant el medi ambient i el paisatge.
Fixin-se bé que dic no crear carreteres de nou traçat entre
poblacions; les variants no són noves carreteres entre
poblacions, són una altra cosa; per tant, que quedi clar què
és exactament allò a què em referesc. I la número 5 fa
referència a l'autopista de Llevant. Nosaltres proposam com
a alternativa que es millori, s'adequï, que es faci el que
s'hagi de fer a l'actual carretera Palma-Manacor fent els
condicionament, les millores, les ampliacions que s'hagin de
fer i que es renunciï, per tant, al projecte d'autopista de
Llevant.

La número 6 fa referència també al mateix sentit i
proposam que també, per tal que no sigui necessari fer
aquesta autopista de Llevant, es torni a posar en marxa
l'antiga línia ferroviària Palma-Manacor-Artà, posar-la en
funcionament, adequar-la, reobrir-la, en definitiva.

I per últim demanam, pel que fa referència a les
competències educatives, que es consensuï el model
educatiu, que el Govern convoqui tots els sectors de la
comunitat educativa -pares, alumnes, mestres, sindicats,
sectors privats de l'ensenyament- per seure tots a una taula
i definir entre tots quin model educatiu volem per a aquestes
illes i com hem d'organitzar l'educació a les nostres illes.
Pensam que és important.

Comentaré també la proposició conjunta presentada per
tots els portaveus exceptuant el Grup Popular, lògicament,
que és fruit i que és producte del malestar que ens ha creat,
a tots els grups de l'oposició, l'actitud del Govern aquests
dos dies de debat, on hem vist que no hi havia una actitud
respectuosa en el que ha de ser un debat sobre l'estat de la
comunitat, allà a on, quan hi ha torns de rèplica i
contrarèplica, s'ha de contestar a allò que s'ha dit: si un
portaveu de l'oposició diu "Sr. Matas, vostè en carreteres no
fa això", idò el Sr. Matas ha de contestar dient "no, jo en
carreteres no faré això sinó que faré allò altre", no treure
dossiers de la màniga que no tenen res a veure amb un debat
sobre l'estat de la comunitat i que fan referència a no sé quin
regidor de no sé quin poble. Per tant, aquesta actuació
respectuosa que hauria de tenir el Govern no s'ha vist
aquests dies i per això aquest és el sentit d'aquesta
iniciativa.

Per últim diré que les propostes de resolució presentades
per Unió Mallorquina i, per tant, firmades per la seva
portaveu, queden defensades en els seus termes. Gràcies, Sr.
President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. S'obri un torn de fixació de
posicions sobre aquestes propostes presentades pel Grup
Parlamentari Mixt.

Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida Sra.
Thomàs té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Esquerra
Unida donarà suport a totes les propostes de resolució
presentades pel Grup Mixt perquè consideram que moltes
d'elles són coincidents, gairebé, en els mateixos termes amb les
propostes de resolució que plantejam nosaltres; així, el tema del
0,7, nosaltres allò que especificam a la nostra és el total dels
pressupostos, però entenem, per l'explicació que ha donat el Sr.
Balanzat, que és en aquest mateix senti, que fan la proposta
número 3. A la vegada entenem que les que afecten a carreteres
són semblants a les nostres, així com la línia ferroviària. I
respecte al model educatiu de la Comunitat Autònoma és
igualment semblant a una proposta de resolució nostra.

Respecte a les propostes de resolució presentades per Unió
Mallorquina, igualment donam suport a totes elles excepte a la
proposta de resolució número 14, que fa referència a la
proposició de Llei de règim econòmic i fiscal especial per a les
Illes Balears, ja que allò que significa aquesta resolució és que
es mantengui l'esperit d'aquesta proposició de llei en els termes
en què es va aprovar, quan és una llei que, en el Congrés dels
Diputats, ha tengut una proposta alternativa presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida en el Congrés dels
Diputats i, a més a més, a part d'aquesta proposta alternativa
que va ser rebutjada, tenim moltes esmenes parcials a presentar
en el debat. Per tant, demanaríem votació separada de la
proposta de resolució número 14 del Grup Parlamentari Mixt en
allò que fa referència a aquesta proposta de la Llei de règim
econòmic i fiscal, i donam suport a tota la resta de propostes
presentades també per Unió Mallorquina. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputat. El diputat Sr. Ramon Orfila,
per part del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Podria dir que assumesc, en la
pràctica totalitat i amb una excepció, la intervenció que ha
hagut de fer la portaveu que m'ha precedit en l'ús de la paraula,
però em permetin que simplement digui que assumim totes les
propostes que ha presentat el Grup Mixt, tant les que van
signades pel Sr. Balanzat com les que estan firmades per la
portaveu, per dir-ho així, d'Unió Mallorquina, perquè coincidim
amb el seu contingut i coincidim amb el discurs que van fer ahir
quan van defensar la posició que tenen respecte del discurs i del
posicionament del Govern respecte de la situació de la
Comunitat Autònoma, i també amb el plantejament o la
presentació que avui ha fet el Sr. Balanzat des de la tribuna, una
presentació, una intervenció que no només ha confirmat que
tenia raó el president quan parlava de possibles sospites d'una
certa simpatia socialista per part del diputat verd -i perdoni que
li posi color així i prou- sinó que, fins i tot, ens fa pensar que
les seves simpaties, a més de socialistes, poden arribar a ser
quasi nacionalistes, i açò ens fa pensar que vostè s'ho hauria de
mirar. De tota manera li he de dir que m'ha agradat molt la seva
camisa verda i pens que, d'alguna forma, és un retorn als seus
orígens. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats,
senyor portaveu del Grup Mixt, no tengui por que l'acusin
de socialista. Recordi que en els països seriosos -Alemanya
ho és- Els Verds voten normalment i formen govern i
governen d'una manera raonada amb els socialdemòcrates,
que és l'equivalent dels socialistes espanyols. 

Dit això, unes quantes puntualitzacions a les 24
propostes que presenta el Grup Mixt. En primer lloc -
naturalment, de les que hem de votar favorablement no faré
comentaris perquè se m'acabaria el temps- volia fer unes
petites matisacions al punt quart de les que vostè ha redactat
com a diputat verd dins el Grup Mixt, a on ens parla de no
crear carreteres de nou traçat i fer un manteniment efectiu
de l'actual xarxa viària. Miri, jo admet que vostè sigui molt
verd, però no pensem que la xarxa viària actual és una cosa
miraculosa i que és la xarxa perfecta, és un heretatge, fins
i tot, d'antigues vies romanes -la de Palma fins a Alcúdia- hi
ha hagut modificacions medievals, modificacions
medievals, modificacions en el XIX i en el XX, i per què
ens hem d'aturar avui a mantenir estrictament el traçat que
tenim l'any 1997?, què té de miraculós aquest traçat?, i si
volem evitar travessar un poble, Vilafranca mateix, no hem
de fer un nou traçat?, si volem evitar travessar Muro i sa
Pobla no hem de sortir del poble amb una via per evitar
perills?, és més verd anar amb el nostre cotxe a fer fum i
contaminació per dins les poblacions que sortir a fora, cosa
que implica un nou traçat? Veu, vostè ja no està d'acord, la
proposta, senzillament, no s'aguanta; realment aquesta és
una proposta que queda molt bé de cara a la galeria, que no
hem de créixer més, que no hem de destruir més territori,
però a l'hora de la veritat, a l'hora de ser raonables, a
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera es necessiten nous
traçats. Quins?, això ja és un tema més espinós i delicat,
com s'han de fer, si han de tenir carrils de bicicleta o no:
com farem carrils-bici si deixam intacta la nostra xarxa?;
moltes vegades un carril-bici implica una nova via. Per tant,
li demanaria que la retiràs perquè si no, això, com que és
una proposta purament il•lusòria i negativa en la seva
aplicació, seria un disbarat donar-li suport i votaríem que
no.
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Una altra cosa en relació a les propostes del Grup Mixt: el
punt 14 diu que hem de mantenir, amb tots els termes amb els
quals es va aprovar, la Proposició de llei de règim econòmic i
fiscal especial per a les Illes Balears. Jo crec, i seria convenient
que en prenguessin nota de cara al futur, que allò que es pot
mantenir és allò raonable, el mateix que li he dit de les
carreteres de nou traçat. No, això és una proposta inviable, no
es pot mantenir; si vostè participava en un govern no ho podria
mantenir. La proposta que es va dur al Congrés dels Diputats
per part d'aquest parlament, però no amb el suport del Grup
Socialista, tenia un defecte: demanava tant que necessàriament
havien de dir que no, era absolutament impossible; l'error que
va cometre aquest parlament i pagaran tots els ciutadans de les
Illes Balears és que, per haver-se passat dels límits del que és
raonable, probablement al final jo quasi estic convençut que
quedarem per davall del límit del que raonablement es pot
defensar i aconseguir. Per tant, jo crec que, a hores d'ara, quan
per la part d'allà va anar a Madrid don Jaume i va tornar en
Jaimito, no hem de reiterar una proposta que ja s'ha demostrat
que és un fracàs total i que és el ridícul davant totes les
comunitats de tot l'Estat espanyol, que no pot trobar mai suport
d'altres grups parlamentaris i que, per tant, aquesta proposta
avui reiterar-la seria...; jo ho comprenc, hi ha una proposta d'un
grup polític determinat, nacionalista de Mallorca, que ho vol
defensar a capa i espasa -molt lògic- però raonablement aquesta
proposta ja no s'aguanta i el temps, en definitiva, ens està
donant la raó. Demanem i proposem el que és raonable.

Hi ha una altra proposta presentada també pel Grup Mixt,
pel diputat verd, que és el tema de la millora i adequació de
l'actual carretera Palma-Manacor renunciant al projecte de
construcció de l'autopista de Llevant. Miri, el tema és el
següent: podem resoldre el problema simplement millorant
l'actual carretera de Palma a Manacor? Vinculant això amb el
que vostè ens ha dit sobre el fet que no vol altres traçats,
significaria mantenir talment la mateixa carretera sense fer
rodones, sense sortir dels pobles, sense fregar Algaida, sense
travessar Vilafranca, allà a on vostè veurà com la gent -
mallorquins i estrangers- s'atura alegrement a comprar fruita
damunt la carretera, una carretera amb un trànsit viari de mils
i mils de cotxes, i naturalment hi ha accidents greus i és una
carretera de molt alta sinistrabilitat. Hem de renunciar a un
projecte de construcció?, home!, si el coneguéssim podríem
renunciar, però, a on és? El Govern practica una política de
secretisme en matèria d'autopistes i li diré amb coneixement de
causa, perquè pràcticament vàrem haver de segrestar -és una
paraula un poquet forta- en fi, vàrem aconseguir per vies
indirectes un avantprojecte del traçat que té la prolongació cap
a Alcúdia, que travessa els termes d'Inca, Selva, Campanet, sa
Pobla, etc., perquè el Govern no donava informació als
ciutadans i tothom estava preocupat de si l'autopista passava per
dins la seva finca, si li tomaven la casa o si no li tomaven, i jo
crec que, en aquest moment, a l'autopista de Palma-Manacor,
el Govern, d'una vegada, hauria de sortir i hauria de parlar
clarament sobre quins avantprojectes té o quin projecte té i quin
és el que li agrada més, perquè així sabríem a qui afecta, a qui
no afecta, la gent i els municipis, les corporacions locals
afectades per aquesta autopista podrien fer les al•legacions...

EL SR.PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Pons, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, no pretenc allargar-me però em doni mig minutet.
Això és la qüestió fonamental. Per tant, no és que estiguem
en contra que es faci de Palma a Llevant una via que
resolgui els problemes que no pot resoldre l'actual traçat de
Palma a Manacor, que és altíssimament perillós, però
nosaltres, si de cas, renunciarem a un projecte en el moment
que el coneguem. Si creim que destrueix territori sense
necessitat, si creim que té un impacte ambiental que és molt
fort, si no dóna proteccions com es poden veure a les
autopistes d'Europa, proteccions acústiques en un moment
determinat perquè és molt important crear una barrera
acústica, les nostres autovies no en tenen cap i, per tant, el
renou, si en un moment determinat es pot evitar, s'ha
d'evitar; quan coneguem aquest projecte sabrem si és bo o
dolent, direm sí o no o ens abstendrem, però avui, sense
conèixer-lo, evidentment nosaltres no ens podem pronunciar
i, per tant, ens abstendrem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ROVIRA I ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, en
primer lugar me posicionaré sobre las propuestas del Sr.
Balanzat y le explicaré que, en cuanto a la primera
propuesta como ya le dijimos el año pasado, el Grupo
Popular es el máximo interesado en que se protejan las
Salinas de Ibiza; de hecho hay una propuesta en este
parlamento, que se ha aprobado, que dice que las Salinas de
Ibiza deben ser parque natural. En ese sentido le vuelvo a
decir lo que ya se le dijo el año pasado: usted pide un plan
especial de gestión y protección de las Salinas y se lo pide
a la Comunidad Autónoma; primero, esa figura no existe; en
segundo lugar, no es la Comunidad Autónoma, en estos
momentos, quien tiene que hacer ningún tipo de plan
especial; en todo caso, en estos momentos hay un recurso
presentado, hay un tema que está sub iudice, hay un tema
que en estos momentos no depende del Gobierno balear y
que cuando dependa de este gobierno balear le puedo
asegurar que las Salinas estarán protegidas y seguirán
protegidas.
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En segundo lugar le decimos que las directrices de
ordenación territorial ya están, a partir de hoy estarán en
período de discusión y que no creemos que sea necesario crear
un nuevo tipo de órgano específico de debate. Creemos que es
socialmente plural el hecho de que se pongan a disposición de
toda la sociedad.

En tercer lugar, en cuanto a la partida del 0,7, si usted lo
modifica y aquí donde pone 98 pone 99 nosotros se la
aprobaremos; hay un compromiso de este gobierno que dice
que en el año 99 será efectivo este 0,7; en estos momentos -ya
le aviso y con permiso del Gobierno- para este próximo
presupuesto se van a destinar más de 500 millones de pesetas
a esta partida.

En cuanto a las propuestas 4 y 5, que hacen referencia a las
carreteras, como usted comprenderá nosotros sí que queremos
ese nuevo trazado de la autopista de Llevant y también creemos
que es necesario, de la misma manera que lo ha indicado el
PSOE, que se modifique el trazado de algunas de las carreteras
que hay actualmente, y no podemos apoyar ni la cuarta
propuesta ni la quinta propuesta.

En cuanto a la propuesta número 6 es un tema de
prioridades. El Gobierno ya marcó ayer y anteayer las
prioridades en cuanto a ferrocarril: se ha dicho que se pretende
llegar hasta el puerto de Alcudia; nosotros en este momento no
queremos marcarnos como prioridad esta línea que usted marca
aquí, Palma-Manacor-Artá; en un futuro el Gobierno ha dicho
que ya lo estudiaría.

En cuanto a la propuesta número 7 le pediría una
transacción en función del interés que podemos tener todos en
consensuar y en el diálogo, y en tema educativo, más que en
ningún otro tema, lo que está claro es que aquí es importante
introducir la palabra "intentar consensuar"; está claro que no
todo se consensuará, supongo; el Grupo Popular le pide que
introduzca la palabra "e intentar consensuar con todos los
sectores implicados", de tal manera que deje un poco la puerta
abierta para que el Gobierno balear pueda presentar este
modelo educativo y pueda intentar consensuarlo y, si no es
posible consensuar este modelo, pues, mire, algo habrá que
hacer, no lo podremos dejar sobre la mesa para siempre.

En cuanto a las propuestas del Grupo Mixto, del Grupo de
Unión Mallorquina, perdón, quiero decirles que la primera, la
número 8, supongo que debe estar mal redactada, en primer
lugar porque las propuestas del año 97 todavía no las hemos
aprobado, supongo que se refieren ustedes a las del 96. En
cualquier caso no vamos a apoyar esta propuesta número 8. 

La propuesta número 9 la vamos a votar favorablemente.
Estamos todos de acuerdo en el hecho que se necesita el
máximo autogobierno que permite la Constitución y el
marco legal vigente en este momento. 

En cuanto a la propuesta número 10 vamos a votar que
no. La 11 también vamos a votar que no, entre otras cosas
porque ya se ha hecho por decreto esta regulación del
tiempo compartido. En cuanto a la propuesta número 12
también vamos a votar que no porque creemos que en estos
momentos ya se va a dar la máxima publicidad a estas
directrices y además creemos que está claro que la gente, la
población, lo va a tener a su disposición desde este mismo
momento. En cuanto a la propuesta número 13 le vamos a
votar que no, también. 

La propuesta número 14 nuestra intención seria poder
votar que sí a mantener el espíritu que ha inspirado la
Proposición de ley de régimen económico y fiscal, pero hay
que recordarles que lo que este gobierno quiere es
consensuar esta proposición de ley, consensuarla, sobre
todo, con el Partido Socialista que es un partido que está
ampliamente representado en el Congreso de los Diputados
en Madrid; en este sentido, si nosotros votásemos que sí,
votásemos favorablemente a esta propuesta número 14, ese
consenso no sería posible y nosotros no queremos cerrar la
puerta al posible consenso con el Partido Socialista.

En cuanto a la propuesta número 15 por supuesto que
vamos a votar que sí; de hecho creemos que esas reuniones
y ese consenso para buscar esa modificación del Plan de
tratamiento y eliminación de residuos sólidos está en
marcha y se está trabajando en ello y votaremos que sí, por
lo tanto, a esta número 15. En cuanto a la número 16 vamos
a votar que no y la número 17, si ustedes retiran el plazo de
tres meses la votaríamos a favor y dejaríamos que el
Gobierno mantenga su agenda en este plan de transporte
público. 

En cuanto a la propuesta que han firmado todos ustedes
referente al filibusterismo parlamentario, ¿qué quiere que le
diga, Sr. Balanzat, que yo no esté sufriendo en estos
momentos en otra institución? Le puedo asegurar que si en
esta institución se tuviese el mismo tratamiento que se tiene
en otras administraciones de esta comunidad autónoma no
hubiesen ustedes firmado esta propuesta aquí. El Presidente
de la Cámara llevó el debate según lo que el Partido Popular
cree, en sus perfectos términos, perfectamente ordenado, y
no hubo discriminación para que nadie pudiese participar y,
de hecho, se quejan cuando hablan poco con los grupos
minoritarios, se quejan cuando hablan mucho con los grupos
minoritarios, se quejan cuando hablan poco, se quejan
cuando hablan mucho: ¿qué quieren?, ¿que hable, que no
hable, que se les responda, que no se les responda? Nosotros
creemos que ayer el Presidente de la Comunidad hizo un
esfuerzo para poderles responder a todos y que se les
respondió en los justos términos y tal como marca el
Reglamento. Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Aquesta presidència entén que
vostè ha fet dues propostes concretes de transacció; una que fa
referència a la número 7, Sr. Balanzat, a on diria: "El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat Autònoma
a definir, a intentar consensuar amb tots els sectors implicats de
la comunitat educativa, el model educatiu de les Illes Balears";
és així? Sr. Balanzat, l'accepta?

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sí, sí, l'accept, Sr. President.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per què em demana la paraula?

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

És que he detectat un error i no m'agradaria que el
Parlament ni cap grup parlamentari fes el ridícul. En els punts
10, 12, 14 i 16 del Grup Parlamentari Mixt, a la part firmada
per la Sra. Maria Antònia Munar, veim que parla d'instar el
Govern de la Comunitat Autònoma a la presentació davant
aquest parlament de diferents iniciatives, proposicions de llei o
diferents plans. Vull recordar que en català correcte "davant"
equival al castellà "delante" i, naturalment, s'ha de presentar
"en" aquest parlament i no "davant" aquest parlament, no en el
carrer del Conquistador ni del Palau Reial; ho dic perquè
convendria que estirassin les orelles al seu corrector d'estil
perquè és un error que reiteradament es produeix.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons, per aquesta magnífica ajuda.
Anem a les transaccions. Sr. Balanzat, perdó, Sra. Maria
Antònia Munar, n'hi ha una, que és la número 17, la darrera,
que li demanen que llevi el termini per poder-li donar suport, hi
estan d'acord?

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, gràcies, Sr. President. Estaríem disposats a canviar el
termini, no a eliminar-lo, és a dir, jo crec que hauria de fer una
proposta, per exemple un any, i l'acceptaríem; ara, clar,
indefinit jo crec que no es pot acceptar. Acceptaríem el termini
el més llarg possible.

Bé, vull aprofitar per donar les gràcies al Sr. Pons, però jo
crec que tothom ho havia entès, eh?

EL SR. ROVIRA I ALÓS:

Sr. Presidente, había hecho otra propuesta: en la número
3 había propuesto al Sr. Balanzat que modificasen el año 98
por año 99, y en cuanto a lo que me acaban de pedir, no,
nosotros solicitaríamos que se retirase el plazo en la número
17 y que no se hiciese referencia a ningún plazo.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, pel que es veu a la proposta número 3 ja s'ha fet la
indicació d'una manera palesa (...) que no s'accepta, i la
número 17 tampoc. Per tant, continuaran tal com estan
presentades pels grups. Moltes gràcies.

Té la paraula el representant del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida per fer la defensa de les seves propostes,
el Sr. Grosske.

Per disposició del Sr. President, s'inserten les 34 propostes
presentades pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears:

1.- 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.

2.- El Parlament de les Illes Balears constata i rebutja
l'incompliment dels calendari previst pel desplegament de la
Llei d'Incompatibilitats de membres del Govern i alts càrrecs
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3.- El Parlament de les Illes Balears crearà, d'acord amb
l'article 50 del Reglament, una comissió no permanent per
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 en la dotació de recursos 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.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
cessió als consells insulars de la gestió dels museus, arxius i
biblioteques de titularitat estatal, per completar les
competències dels consells insulars en matèria de promoció
cultural.

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.
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6.- 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.

7.- 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 les seves actuacions a l'illa de Menorca,
requerint per aquestes dictamen favorable del Consorci Menorca
Reserva de la Biosfera.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
sol•licitar del Consorci Menorca Reserva de la Biosfera dictamen
previ a l'adquisició de patrimoni natural a l'illa de Menorca.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar en el termini més breu possible
al Parlament un projecte de llei de mesures d'estalvi d'aigua.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb el Govern central la gestió de la reserva natural de
ses Salines d'Eivissa i Formentera.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a atorgar
als consells insulars de Mallorca, Menorca i d'Eivissa i
Formentera els mitjans tècnics i humans necessaris per a la
redacció, a cada illa, del seu propi Pla d'Ordenació territorial
insular.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
perquè en la seva política de carreteres s'eliminin aquelles
actuacions agressives com el projecte de l'autopista de Llevant a
Mallorca o l'autovia de l'aeroport a la ciutat d'Eivissa pel consum
excessiu del territori que signifiquen.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
en l'actuació programada en la millora de la xarxa viària de
Balears es prioritzi l'eliminació de punts negres, millora del
paviment, senyalització, ampliació on sigui necessari, que
signifiquin millora per a la seguretat i la comoditat en els
desplaçaments.

14.- 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.

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la creació del Consell Econòmic i Social
per a l'any 1998.

16.- 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 1998, per
cobrir la demanda efectiva de percepció del suport transitori
comunitari a les illes.

17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern  a
incloure dins els Pressuposts Generals de la CAIB del 1998, el
0,7% del total dels pressuposts per a cooperació i solidaritat
amb l'anomenat Tercer Món.

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla
estratègic de drogodependències que desenvolupi el document
presentat i aprovat al Parlament el desembre del 1994.

19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla
gerontològic que permeti donar resposta d'una manera
operativa a les necessitats del sector a les nostres illes.

20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla de
salut que permeti donar resposta d'una manera operativa a les
necessitats del sector a les nostres illes.

21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla
d'atenció a l'immigrant que permeti donar resposta d'una
manera operativa a les necessitats del sector a les nostres illes.

22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla de
pobresa i exclusió social que permeti donar resposta d'una
manera operativa a les necessitats del sector a les nostres illes.

23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla
d'habitatge que permeti donar resposta d'una manera
operativa a les necessitats del sector a les nostres illes.

24.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un annex del Pla de la sida elaborat, que fixi un
calendari d'actuacions a dur a terme, defineixi els recursos
materials, organitzatius, tècnics i pressupostaris amb què
comptarà, estableixi sistemes eficaços de coordinació
institucional i defineixi les competències dels diferents nivells
de l'administració i dels altres organismes implicats, per tal de
donar-li una vertadera estructura de pla que permeti donar
resposta d'una manera operativa a les necessitats del sector a
les nostres illes.

25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
quantificar cadascun dels programes del Pla d'Atenció a la
infància i l'adolescència en risc -1996/1999- aprovat pel
Parlament balear, i a establir el calendari i abast de la seva
aplicació.
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26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern 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
l'anomenat Tercer Món.

27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d'una comissió de seguiment de l'aplicació del II Pla
d'igualtat d'oportunitats de la dona amb participació dels agents
socials, organitzacions socials i organitzacions de dones.

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

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.

30.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
revocar el Decret de creació del Consell Assessor en matèria de
pol'tica cultural i la seva substitució per una comissió de
coordinació de política cultural i artística amb la participació dels
consells insulars.

31.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern , una
vegada assumides les competències en educació, a negociar amb
els ajuntaments les prioritats i calendari de construcció dels nous
instituts d'Educació Secundària Obligatòria a Eivissa i Mallorca.

32.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear
instruments immediats de participació per tal d'elaborar
consensuadament el model educatiu de les Illes Balears.

33.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dotar
de contingut la Mesa de diàleg social convertint-la en una eina útil
per al seguiment del Pacte per a l'ocupació i per al seguiment de
polítiques sectorials i socials que puguin millorar les condicions
de vida dels treballadors i treballadores de la nostra comunitat.

34.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
convocar, dins l'oferta d'ocupació pública anunciada pel
President, totes les vacants existents dins l'Administració
autonòmica amb criteris de transparència i igualtat d'oportunitats.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, em permetran que
faci una defensa genèrica de les 34 proposicions que planteja,
en aquest plenari, el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, i que
m'estengui potser una mica més, sempre dins els 10 minuts
reglamentaris, en la proposta conjunta que hem presentat tots
els grups de l'oposició. 

Crec que es pot fer una defensa genèrica d'aquestes
propostes perquè totes elles se sustenten sobre la nostra
intervenció del dia d'ahir: les resolucions sobre temes
socials, les resolucions sobre temes mediambientals, les
institucionals, les que fan referència a carreteres, als
recursos naturals, a cultura, al finançament dels consells
insulars, al tema de la sida, al tema de l'ocupació, al control
sobre publicitat, a l'autopista de Llevant, al 0,7, a les
polítiques sectorials... Tot això ja ho vàrem argumentar en
el dia d'ahir a la nostra intervenció i seria una reiteració
tornar a incidir en els arguments. I això està a la nostra
intervenció perquè ahir nosaltres vàrem intentar, des de la
nostra modesta posició en aquest parlament, que ahir els
protagonistes del debat fossin els ciutadans d'aquesta
comunitat, els seus problemes, i vàrem intentar contrastar
els problemes dels ciutadans amb l'orientació de la política
general del Govern, que això és el títol del debat, per tal de
veure si aquesta política era adequada o no per a la resolució
d'aquests problemes. I dins aquesta intervenció jo crec que
vàrem parlar del tema de la corrupció, per exemple, cinc
minuts, màxim, d'una intervenció de 40 o de 45, amb
contundència, amb rigor, sense concessions, però
efectivament situant problema -que és gravíssim i que
donaria per parlar tres hores- dins el context general d'un
munt de problemes que també mereixen l'atenció de la
Cambra. 

No obstant això, si ens demanam si aquesta és la
percepció que els ciutadans tenen avui del debat d'ahir, jo
crec que haurem de contestar que no; i aquí va una mica el
sentit d'aquesta proposició conjunta que presenta l'oposició.
El que varen percebre els ciutadans del debat d'ahir no és
aquest protagonisme seu en el debat, el que varen percebre
és un clima general de to molt baix, de polseguera, de
confusió, allunyat dels seus problemes reals, de baralla de
navajeros va dir un portaveu; i és un clima que va ser
imposat aprofitant les atribucions que li dóna el Reglament
pel president de la Comunitat Autònoma.

Però jo -i lament que no sigui aquí davant per dir-li
directament- tampoc no li retrec excessivament. Podia fer
una altra cosa el Sr. Matas?, ell ens podia presentar un
balanç de la seva actuació, de la seva posició, de la situació
del seu govern i del seu grup parlamentari, objectiva,
tranquil•la, serena, davant el Parlament i davant els
ciutadans? Evidentment no podia, no hagués aguantat cinc
minuts. La seva única arma, i és la mateixa que va emprar
l'any 96 en aquest mateix debat, és fer això, filibusterisme,
utilització abusiva del temps, descentrar el debat, i sobretot
donar un missatge a la ciutadania: “Bé, tots com a mínim
són igual de bruts que nosaltres”. Aquest és el missatge, que
jo crec que no va aconseguir transmetre, però va ser el seu
intent. És a dir, una mica repartir brutícia pertot.
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I acab ja, Sr. President, i a més no se m'ha encès el llum, o
sia que avui vaig més alerta que ahir. Això és una reflexió, jo
crec que és important: Quan Esquerra Unida demana
responsabilitats polítiques, quan es critica el tancament del
Govern, del Partit Popular i del Grup Parlamentari Popular en
torn de la corrupció i dels corruptes, no es fa per un afany de
venjança, de persecució a unes determinades persones, per un
afany de mirar cap al passat, no es fa per això. Es fa perquè si
no es donen aquestes condicions de responsabilitats polítiques,
de renovació, de sortida de la política de la gent implicada en
casos de corrupció, el que feim és viciar el clima polític i el
funcionament institucional, i això és el que va passar ahir en
aquest parlament, i és el que va passar l'any passat en aquest
mateix debat de política general, perquè aquesta depuració de
responsabilitats polítiques, aquesta renovació de la gent és
absolutament necessària com a condició de futur per tenir un
clima polític normalitzat, un respecte per part de tots a les
institucions i perquè efectivament els protagonistes d'aquesta
casa siguin els ciutadans i els seus problemes. Això és l'objectiu
quan s'és rigorós en la lluita contra la corrupció i en la
sol•licitud de responsabilitats polítiques. Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Grups que vulguin intervenir per fixar
la seva posició? Per part del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Simplement vull anunciar que els
diputats d'Unió Mallorquina i Els Verds donarem suport a totes
i cadascuna de les propostes presentades per Esquerra Unida.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del PSM té la paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Vull dir també que donarem suport
a totes les propostes presentades per Esquerra Unida, tant les
que fan referència a la política d'ordenació territorial, amb les
quals hi ha una coincidència absoluta; les propostes de
regeneració de la vida pública, amb les quals també coincidim
en la seva totalitat; i les que fan referència al desenvolupament
estatutari, qüestions pendent per part d'aquesta cambra que
pensam que és ben hora que s'assumeixin.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Per part del Grup Socialista, té la paraula
el Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. El que avui feim jo crec que és
una part molt important del debat de l'estat de la Comunitat,
i aquesta importància no es tradueix possiblement en
l'expectació que hi hauria d'haver en aquesta cambra, i tots
els ciutadans que per ventura ens estan veient avui, han de
saber que avui es debaten les propostes en positiu que tots
els grups fan cap al Govern, i és de lamentar que
pràcticament de tots els membres del Govern només hi ha
dos consellers presents a la sala.

Nosaltres donarem suport a la majoria de propostes de
resolució d'Esquerra Unida, i faré un parell de comentaris a
aquelles que jo crec possiblement més transcendents. Sobre
el tema del consell assessor de la publicitat institucional,
cerc recordar que es va dur una proposició no de llei ja a
aquest parlament, li varen donar suport tots els grups de
l'oposició, el Partit Popular no hi va estar d'acord;
curiosament es va dur una proposta l'altre dia al Consell
Insular i varen votar que sí, amb un argument jo crec que
pelegrí, dient que el que era bo per a una institució no ho era
per una altra.

Llei d'incompatibilitats: Hi ha lleis en aquest parlament
que no sap ben bé per què s'eternitzen. S'ha de rebutjar el
retard del desplegament d'aquesta llei, de la posada en
marxa. 

El tema dels consells insulars crec que és un tema molt
interessant, és una proposta que es va fer l'any passat i ja
també la vàrem comentar. És important, jo crec que és
bàsic, reconduir el tema del desplegament de competències
cap al Consell Insular amb una adequada dotació; no podem
acudir a aquest espectacle lamentable a què s'està acudint
continuadament de “jo et vull donar competències; jo no les
vull rebre perquè estan mal dotades”. S'ha de crear aquesta
comissió no permanent. Jo fins i tot diria que en aquesta
comissió no permanent participassin experts que puguin
ajudar a redactar uns dictàmens que puguin ser no
vinculants, però que ens puguin donar una pista com han
d'estar dotades les competències, que en definitiva és el més
important.

Fons de compensació: Absolutament d'acord. Ja haurem
de tornar a rescatar el debat del 50, 25, 25, perquè ja està
absolutament antiquat, les comunitats autònomes han
millorat en termes generals el seu finançament, i és normal
que les corporacions locals, les institucions que tenen major
presència a primera línia amb els ciutadans tenguin cada
vegada més competències i més dotacions.

Pla de residus: Nosaltres votarem que sí, deixant clar un
tema que crec que també és important, i és que la nostra
interpretació de la proposta és la necessitat de reforma del
Pla de residus sòlids urbans per tal d'incloure els sistemes de
recollida selectiva i reciclatge.
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Ens entendrem a la proposta número 12, quasi sense
importar repetir els arguments que ha donat el company Damià
Pons amb el tema del nou traçat d'autopista-autovia. Nosaltres
som partidaris no d'eliminar projectes, som partidaris que es
presentin projectes minimitzant l'impacte ambiental, projectes
no agressius amb el medi ambient, projectes amb traçats
coherents, i difícilment es pot rebutjar una cosa que no es
coneix. En el moment en què es conegui ens pronunciarem.

Un aspecte també molt important, i crec que és un tema que
s'està analitzant també a la Comissió de sinistrabilitat a les
carreteres de Balears, és el tema dels punts negres. Jo crec que
no es fa massa feina en aquest tema. Els punts negres de les
nostres carreteres es podrien corregir moltíssims d'ells
analitzant les causes dels accidents, eliminant determinades
barreres que continuadament estan provocant molts de morts.

Al 0,7% sí que vull fer una referència. Sempre m'han
interessat molt les coses en què la societat civil sempre va per
davant de les institucions i dels polítics. El tema de la
solidaritat internacional és una prova d'això; la societat va
donar una mostra de generositat, es va avançar a les institucions
polítiques, i les institucions han anat una mica al carro d'aquest
tema. Jo crec que el 0,7 s'ha de veure no pel que representa
aplicat a una quantitat -que sempre ens pot parèixer moltíssim-
sinó que s'ha d'analitzar des de l'inici, que vol dir que el 99,3%
queda aquí, el 0,7% se'n va cap allà. I sí m'agradaria fer una
recomanació, encara que no hi sigui present, al Sr. Matas, i és
que visiti les realitzacions que s'han finançat amb aquest 0,7.
Estic segur que quan torni de veure les coses que es fan amb
una cosa tan important com aquesta, segur que no podrà
plantejar i no plantejarà a davant aquest parlament un 0,7
capitidisminuït com el que s'aplicarà l'any que ve.

Donarem també suport a tot el retall de plans que presenten,
i un altre punt al qual també donarem suport, però li vull fer el
comentari, és a la proposta de resolució número 29, que diu que
“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 de València”. No crec que en aquest moment a la
Generalitat de València trobin interlocutor perquè s'està
convertint, lamentablement, amb el paradigma de la involució
lingüística. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Per part del Grup Popular té la
paraula el seu portaveu Sr. Joan Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
mateix que ha fet el portaveu d'Esquerra Unida, que ha
començat per aquesta proposta de resolució que presenta, el
Grup Popular evidentment li dirà que no. Algun company
meu ja ha explicat una mica els motius, i a mi m'agradaria
tan sols fer reflexionar els proposants d'aquesta resolucions,
que el que passa és que no accepten que el nostre president
va tenir una gran actuació, i que tots junts no varen poder
amb un sol. Si l'actuació del president de la Cambra hagués
set una altra que no hagués estat d'acord amb el Reglament,
sí que nosaltres li donaríem suport, però tant l'actuació del
president de la Cambra, com sobretot l'actuació del
president del Govern, va ser escrupolosa, i val a dir que mai,
mai, el president del Govern va baixar als nivells de
claveguera, empr les mateixes paraules d'algun de vostès;
vostè, Sr. Grosske proposant, no es va haver de posar ni els
guants ni les botes per baixar a les clavegueres. Nosaltres no
hi (ÿ) baixar a les clavegueres, i per tant qui va emprar
vocabulari poc propi per a aquesta cambra, qui va emprar un
vocabulari que, evidentment, els que ens estaven veient o
escoltant no podien de cap de les maneres, no va ser
precisament el president del Govern, que va estar
respectuosíssim, no va aixecar mai la seva veu, i sempre va
estar disposat al col•loqui i al diàleg. El que passa, i ho
repetesc, i així ho han recollit alguns mitjans de
comunicació, que els va agafar a tots vostès -a vostè
especialment, Sr. Grosske- amb el peu canviat, i de cap de
les maneres ho volen acceptar. I això ha motivat que crec
que precisament vostè redactés aquesta proposta de
resolució i que la fes firmar als altres grups parlamentaris.

Evidentment no tan sols no estam d'acord amb aquesta
proposta de resolució, sinó que estam absolutament d'acord
amb la digníssima actuació del president d'aquesta
comunitat autònoma i de la manera amb què el president del
Parlament va portar endavant aquest debat de l'estat de
l'autonomia. 

Per tant, no a aquesta proposta de resolució, com també
no a les 30 resolucions que vostè ens presenta. A 30 no i a
4 sí. A la número 1 evidentment no, i no la llegirem una
altra vegada. A la 2, vostè sap molt bé que la Llei ja va ser
aprovada, i que properament s'aprovarà el reglament. Seria
bo que aquestes mateixes exigències que vostès demanen
aquí les portassin allà, i quan dic allà dic endavant, o a
davant, que no sé exactament com s'ha de dir.

Quant a la proposició número 3, també li deim que no
perquè ja hi ha la comissió tècnica, i a més ja està
constituïda també la comissió de reforma de l'Estatut. Quant
a la número 4, també li direm que no, no per una simple
voluntat de sempre dir que no al que vostès proposen, sinó
senzillament perquè si vostè es mira l'article 12 de l'Estatut
d'Autonomia veurà que realment, en no ser que es trobàs
una argúcia legal que en aquests moments nosaltres no
volem buscar, no es pot accedir a això que vostè demana,
perquè el punt número 9 d'aquest article 12 diu que “la
gestió de museus, biblioteques i arxius de titularitat estatal
que no es reservi l'Estat corresponen a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
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Al punt 5 també li direm que no; al punt 6 també que no; al
7 igualment que no, entre d'altres coses perquè ja hi ha els
organismes encarregats de tirar-ho endavant. Al 8 també que
no; 9 no; 10 no; 11 tampoc; 12 tampoc -i no puc explicar
perquè el llum ja està encès- 13 sí, al 13, malgrat el malefici del
número 13, li direm que sí, i no cal que li donem una explicació
més llarga perquè vostè ja ho entén.

Al número 14 no; al 15 també no, entre d'altres coses perquè
ja hi ha un pacte amb els agents socials. Al número 16, d'això
en parlarem al debat dels pressuposts; al 17 no; 18 tampoc; 19
tampoc. Al 20 tampoc; 21 tampoc; 22 no; 23 no; 24 no; 25
tampoc; 26 tampoc, entre altres coses al 26 perquè ja existeix
un decret, que no cal fer cas a la seva proposta de resolució. A
la 27, ja hi ha una comissió, i per tant no en creem més, que ja
n'hi ha abastament. A la 28 tampoc; i a la 29 sí, miri per on aquí
hi estam d'acord, fent realitat una vegada més les paraules que
va dir ahir el president, que cadascuna de les comunitats a ca
seva, però totes juntes podem fer molt; per tant, sí.

Ja acab, Sr. President. La 30 no; la 31 sí, si vostè hi afegeix que
a més dels ajuntaments  es consultarà als consells insulars. La
32 no, la 33 sí. A la 34 li volíem oferir una transacció, però no
perdrem temps i li direm que no.

Per tant, acabaré així com he començat. Per a mi la més
important de totes ha set la que vostès han presentat tots junts,
però ja saben: Tots junts no podem amb nosaltres, que som
majoria. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí Tur. Sr. Grosske, entenc que el Sr. Marí
Tur, portaveu del Grup Popular, li ofereix una transacció a la
31, allà on diu “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern, una vegada assumides les competències en educació,
a negociar amb els ajuntaments i els consells insulars”. Hi està
d'acord?

Gràcies. Passam, idò, a debatre les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari PSM. Per defensar-les té la
paraula el Sr. Alorda.

Per disposició del Sr. President, s'insertes les 21 propostes de
resolució presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM:

1. El Parlament de les Illes Balears es reafirma en el seu
rebuig a la taxa aeroportuària, com ja va expressar, per
unanimitat, el Ple de la Cambra dia 17 d'ocutbre de 1996.

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 iniciar 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 que equipari a nivell
competencial les Balears amb les comunitats autònomes que
accediren a l'autonomia per l'article 151 de la Constitució
Espanyola.

5. El Parlament de les Illes Balears constata que les
inversions de l'Estat a les Balears el 1997 han estat per davall
de la mitjana de les inversions estatals a la resta de comunitats
autònomes i insta el Govern de les Illes Balears a reivindicar
per al 1998 l'equiparació, com a mínim, de les inversions de
l'Estat a les Balears amb la mitjana.

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'Estata 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 1998 els projectes valorats en 3.000
milions de pessetes que figuren en el Pla general de torrents de
la CAIB.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
dins el primer trimestre de 1998 s'iniciïn les obres de
desviament de la carretera Maó-Ciutadella, al seu pas per
Ferreries.

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'un ponència per tal de distribuir les dotacions econòmiques
corresponents a les competències atribuïdes als consells
insulars.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
destinar el 0,7% efectiu dels Pressuposts de 1998 de la
Comunitat a ajuda al Tercer Món.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aprovar en el termini de sis mesos la declaració de parc
natural de la Serra de Tramuntana.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè en el termini màxim de dos mesos signi l'acord adient
amb el Ministeri d'Educació i Cultura per a la catalogació com
a bilingües de les places d'ensenyança secundària.
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13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar durant l'any 1998 la creació d'una emissora institucional
en llengua catalana adaptada -en la seva gestió i programació- a
la naturalesa pluriinsular del nostre país.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a estendre
la ruta cicloturística a tots els municipis del Pla de Mallorca.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar el Pla Director Sectorial de residus sòlids urbans de
l'illa de Mallorca dins el mes d'octubre.

16. El Parlament de les Illes Balears acorda debatre i aprovar
els projectes de llei pendents de tramitació abans que no s'iniciï el
pròxim període de sessions.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en el
Pla de transports es doni prioritat a les inversions en matèria
ferroviària.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a
terme les negociacions escaients per garantir que el Govern
central contracti les obres de l'Hospital d'Inca dins l'any 1998.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
elabori i presenti al Parlament de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, el Pla de salut mental, adaptat a les demandes i a la
realitat sanitària de les Illes Balears, atesa la necessitat d'enllestir
un vertadera reforma psiquiàtrica.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incrementar la partida destinada al suport transitori comunitari.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear,
en el termini d'un mes, una comissió d'estudi, amb el seu
corresponent calendari de reunions, que tengui com a objectiu
avaluar el grau d'eficàcia de l'ensenyament de i en llengua
catalana en la perspectiva del compliment del manament de la Llei
de normalització lingüística que diu que els escolars en acabar els
seus estudis obligatoris han de tenir un coneixement oral i escrit
de la nostra llengua pròpia.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
El PSM presentam una vintena de propostes de resolució. La
primera la redactàrem abans de saber que el PP en presentaria
una de semblant, de reafirmar, de tornar a expressar el rebuig
a la taxa aeroportuària, perquè vàrem tenir el dubte, amb la
defensa bastant aferrissada i bastant declarada del president
d'aquesta taxa, que aquesta cambra estigués canviant el seu
criteri aprovat l'any passat. Creim que la seguretat no és un
concepte que no s'ha de pagar, s'ha de pagar a través d'impostos
i no a través de taxes; que aquesta taxa agreuja la insularitat, de
moment l'únic reconeixement de la insularitat que ens ha donat
el PP: dues taxes aeroportuàries; i a més no podem entendre
com es fa defensa d'una taxa pel Govern central, i en canvi a
qualsevol proposta d'ecotaxa per entrades, qualsevol ecotaxa
que gravi especialment el col•lectiu dels turistes és rebuda amb
indignació pel Partit Popular. La darrera, vint duros es
demanava per entrades de turistes, pels residus, a unes recents
jornades sobre residus, amb les quals tots els ponents estaren
d'acord, i el representant del Govern va sortir indignat, que així
ens podíem carregar la qualitat i l'entrada de turistes a les Illes
Balears. Eren vint duros.

El segon punt era -ja la férem també l'any passat- el tema
de les comissions d'investigació. Voldríem demanar al PP
que fos conscient i que fos coherent amb la proposta estatal
que les comissions d'investigació no haguessin de ser per
majoria, de la mateixa manera que, com ens ha dit molt bé,
entre tots volem comissió, però tots no podem contra el
Partit Popular, que si les vol bloquejar les bloqueja i no es
deixa investigar de res, quan hem vist sentències on es fa
votar els morts, on es fa pagar els regidors -encara no hi ha
una sentència, però ja va ben avançada- per mocions de
censura, quan es fan contractacions, aquí sí que hi ha
sentència, en la qual es diu que es cobra el partit, els
advocats dient que és una pràctica habitual; creim que és el
mínim -moix escaldat aigua freda tem- de veure què hi ha
en tot això. N'hem demanat un reguitzell, no hem vist cap
mena d'obertura per part del Partit Popular que, com molt bé
se'ns ha dit, té majoria i per tant fa el que vol. Crec que en
aquest tema no es pot actuar d'aquesta manera. No parlaré
de micròfons dins ajuntaments, no parlaré de pagar
funcionaris inexistent, perquè evidentment parlaríem
d'administració local, i nosaltres pensam que encara estam
en les resolucions del debat de l'autonomia.

Enganxaré aquí, per la similitud, amb la proposta
conjunta de l'oposició. Crec que tots els grups hem fet
l'esforç ahir de no caure en una temptació enorme quan es
parla del Partit Popular i del Govern balear, que és recrear-
nos en la brutícia que ens ha ofert aquests anys el PP, que va
a tones. Feim l'esforç de no entrar a sac en tot aquest tema,
d'intentar fer un debat polític, un debat d'idees, i se'ns
contesta ben al contrari només jugant a aquest altre joc
d'acusacions, algunes d'elles bastant absurdes. Un sol
objectiu, ja s'ha dit: “tots són iguals. Nosaltres som dolents,
però els altres no vos penseu que se'n salvin”. Crec que és
greu, crec que el PP ens demostra una vegada més que no
mereix tanta deferència, que no hem d'intentar el debat
polític, amb ells s'ha de parlar de corrupció i de corrupció,
i venga i tornarem a corrupció. Probablement dins aquest
debat guanyarem per golejada, està bastant clar, però a un
preu absurd, que és fastiguejar absolutament els ciutadans.
Creim que no es mereixen els ciutadans d'aquest país
aquesta mena de debats.
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Al punt tercer, i al cinquè, volem que la Cambra constati la
diferència de pessetes-habitant que en aquest moment reben els
ciutadans de les Illes Balears i es constati una vegada més
l'espoliació econòmic que patim. La solidaritat per al nostre
grup consisteix en el fet que pagui més qui més té, però que a
canvi tots els ciutadans rebin els mateixos serveis. Això no
succeeix en aquest moment. No podem entendre de cap de les
maneres que els alumnes de les Illes Balears, que els malalts de
les Illes Balears surtin més barats a l'Estat que surten a la restaÿ
que surtin més barats a les Illes Balears, perdó, del que hi
surten a la resta de l'Estat.

També tenim un quart punt, que és una cosa que el PP va
dient sistemàticament, però que després quan arriba el moment
no compleix, l'autonomia de primera. Volem que aquesta
reforma de l'Estatut serveixi bàsicament per una cosa: per
equiparar-nos al nivell d'autogovern que tenen des de l'any 79
-el cadàver del dictador per ventura encara no estava refredat
del tot- en aquell moment Catalunya, País Basc, Galícia,
arribaren a un sostre competencials que encara a nosaltres se'ns
tracta de radicals quan demanam que avui el tenguin les Illes
Balears. No podem entendre l'acusació de radicals per intentar
arribar al sostre que el 79 ja tenien d'altri. Canàries hi ha arribat
bastant apropada en aquest moment, a la llei de desembre del
96; i en canvi nosaltres no podem tenir policia perquè els de
Madrid no ens ho consenten. Crec que és un mal plantejament.
Anem al sostre competencial, anem-hi amb decisió i no facem
rebaixes respecte de l'Estatut del 91.

La sisena és que es tramiti molt ràpidament, ja, el règim
fiscal, el règim especial, el règim que li diguin el que li diguin,
perquè sobretot cal sortir ja de la incertesa, i saber realment fins
a on fan comptes d'arribar i donar la cara.

Al punt setè demanam que s'apliqui el conveni de torrents.
No és l'únic, amb el Sr. Borrell de'n firmaren d'altres. Pacta sunt
servanda, pareixia que és una cosa que vostès ens venen amb el
conveni de carreteres. Els pactes s'han de complir, s'han de
respectar. Veient com és que s'han respectat tots els firmats
amb el Govern socialista, ens costa molt que ens digui aquí el
que es pagarà l'any 2004 i l'any 2005. El PP ens du sempre
propostes de 8, de 9, de 10 anys; però quan demanam els
pressupostos de l'any que ve, d'aquí a dos anys, que són els que
realment podem veure, sempre són quantitats molt més baixes.

Al punt vuitè, vàrem quedar molt impressionats quan se'ns
va dir que l'única carretera que passava pel mig d'un poble era
el cas de Ferreries. Nosaltres en coneixem d'altres, però si en tot
cas ens diu que l'única carretera de l'Estat espanyol que passa
pel mig d'un poble és la de Ferreries, això ho hem d'arreglar
immediatament. Aquest grup parlamentari ho ha demanat en
nombroses ocasions, i per tant demanam que sigui la primera
actuació dins el primer trimestre de l'any 98.

Al punt novè demanam un major finançament dels consells
insulars. No només no es dóna finançaments per temes
cabdals que ja té, com serveis socials, com cultura, com
esports, com cooperació, sinó que a més se'ls demana ara un
esforç addicional. Es diu que la desclassificació de terrenys
l'han de finançar els consells insulars, transferència 0
pessetes. No sembla de rebut, quan fins i tot es recomana
ara ja que es baixin els impostos, l'únic recàrrec que té, que
és ridícul per altra banda dins el finançament global dels
consells insulars. Donin transferències, donin poder als
consells insulars. No s'omplin la boca d'insularisme bord,
donin doblers. Creim que “hi ha altres coses molt més
importants que els doblers. Llàstima que siguin tan cares”,
deia Groucho Marx. Creim que comencin a aplicar-s'ho.

El punt 10 és sobre el 0,7. Tots els grups hi han incidit.
Creim que la solidaritat amb el tercer món no es pot
escatimar, no es pot ser estret amb aquest tema, i creim que
és ja dins l'any 98 quan s'ha de fer efectiu aquest compromís
social.

El punt 11 és sobre la serra de Tramuntana. Creim que
tenir una joia com la serra de Tramuntana i viure del turisme
és una vertadera aberració no convertir-la en un parc
natural, un parc natural que ha de fer possible viure-hi, que
ha de fer possible absolutament l'explotació econòmica,
però que ha de protegir tots els seus elements. Fins ara el PP
fins i tot no ha donat suport a la declaració de (ÿ) d'aquell
austríac que va venir per l'illa de Mallorca, per més senyes
Arxiduc Lluís Salvador. Creim que com a mínim tot el que
sigui protegir la serra de Tramuntana redundarà en benefici
de la millora de qualitat de vida dels illencs i d'un atractiu
turístic per a tots els visitants.

Aniré fent més via amb la desena que em falta. La 12 i
la 13 fan referència a la normalització, tant pel que siguin
per les places bilingües en l'ensenyança secundària com als
mitjans de comunicació, que també tenen naturalment una
altra funció de cohesió social, de centrar el debat sobre les
pròpies Illes Balears. Creim que és cabdal. En aquest
moments es parla que més del 50% dels joves parlen en
castellà, creim que aquí qualque cosa falla d'aquest
compromís de la Llei de normalització lingüística, que
tothom en sortir de l'escolarització sap i domina les dues
llengües. Això no s'està produint, tothom surt dominant la
llengua castellana, no així la llengua catalana. Aquest
govern està fallant estrepitosament en aquest compromís, i
creim que és ben hora que es redreci, molt especialment, no
cal dir-ho, la funció dels mitjans de comunicació en aquest
camp, que creim que no podem continar sent una comunitat
autònoma sense mitjans de comunicació, públics s'entén.
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El punt 15 és un punt especialment greu, en el qual el PP
s'ha recreat amb un cinisme al qual ja ens té habituats. El Pla
director de residus sòlids de l'illa de Mallorca és un pla que diu
que el cent per cent dels residus s'han d'incinerar, una aberració
anacrònica ja des del dia que es va publicar. Però així i tot
encara la mantenen. De viva veu se'ns va dient que estan
completament a favor del reciclatge, un reciclatge, però, que
prohibeixen a través de les seves normes. Duim aquí una
proposta de modificar immediatament dins el mes d'octubre,
dins aquest mes, el Pla director de residus sòlids de l'illa de
Mallorca, aprovació inicial naturalment. Molt millor una llei de
residus, però facin alguna cosa. A més en aquests moments està
partint un finançament important a través de la Llei
d'embalatges, que es posa en perill amb aquesta temeritat del
Govern balear, amb aquesta caparrudesa, en primer lloc per
posar en dificultats una altra institució, com el Consell Insular
de Mallorca, però al final ja no sabem ben bé per quin interès
espuri no es modifica el Pla director de residus sòlids urbans,
demanat en tres ocasions per unanimitat del Consell Insular de
Mallorca. Si això és insularisme, no podem entendre què podria
ser el centralisme balearista.

La 16, que el proper període de sessions discuteixi tots els
temes que hi ha pendents; la 17 una defensa del tren, ja que
pareix que el Govern està canviant aquell atac sistemàtic al
tren, la ridiculització que hem patit els nacionalistes demanant
un tren a les Illes Balears, ara pareix que no era tan mala idea.
Encantats. Facin-ho aviat, no ho declarin cap a l'any 2000 i
busques.

L'hospital d'Inca. No ens entra ja l'excusa de Palma o Inca,
de cap manera. El Pla director sanitari deia tots, en aquest
moment ja haurien d'estar fets tots, els llits per habitant i les
ratio respecte de l'Estat espanyol ens diuen tots, i per tant són
tots. Per tant l'hospital d'Inca el que s'ha de fer és contractar-lo
dins l'any 98 i inaugurar-los tots dins aquest segle. Creim que
és un compromís ineludible, i com a mínim, si ho ha de fer el
Govern central, indiscutiblement, però si el Govern balear, que
frueix de recursos tan grossos que fins i tot poden baixar els
impostos, facin primer l'hospital d'Inca, facin l'Hospital d'Inca,
i llavors ja es plantejaran d'altres objectius.

El punt dinou, i acab ja, Sr. President, gairebé. Crec que el
Dia internacional de la salut mental hauríem de demostrar la
sensibilitat, de la manera indigna com són tractats els malalts
mentals a la nostra comunitat autònoma. Avui, Dia de la salut
mental crec que és imprescindible que s'aprovi aquesta proposta
de presentar en el termini de dos mesos un pla de la salut
mental.

La situació del Psiquiàtric és caòtica, ens hauria de fer
empegueir, molt especialment si volem venir aquí a parlar que
les Illes Balears van bé i que som tan rics. Creim que aquesta
sensibilitat social envers uns malalts, oblidats en gran mesura
dins la societat, alguns d'ells, com a mínim, crec que
requereixen la nostra sensibilitat.

Igualment, el punt 20, sobre el Suport Transitori
Comunitari, coneixent com coneixem la situació de mancança,
de pobresa, de gent que viu fora del sistema que hi ha a les Illes
Balears,  creim que no podem continuar donant gotes com les
que es donen avui al Suport Transitori Comunitari.

El punt darrer és sobre garantir el tema de l'ensenyament
en llengua catalana, que hi hagi una comissió, que hi hagi
uns estudis per veure com és que més del 50% dels joves
parlen castellà, on falla la cohesió social que demanam
entorn d'una llengua, entorn del coneixement de la llengua
pròpia aquest país.

Crec que amb això queden defensades les nostres
propostes, confiam que seran admeses totes per unanimitat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Grups que hi vulguin intervenir per
fixar la seva posició? Per part del Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR.BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Simplement per anunciar que els
diputats d'Unió Mallorquina i Els Verds donarem suport a
totes les proposicions presentades pel PSM. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula el Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, senyors membres del Govern, bon dia. Aquest acte
d'avui  en què cada grup presenta propostes de resolució té
molt a veure, hi hauria de tenir molt a veure, amb el debat
que hem tengut aquests dos dies anteriors, encara que si
escoltam amb atenció aquestes propostes i el que sembla
que ha resultat ser el debat, hi ha una contradicció entre el
que passa al debat i el que als mitjans de comunicació la
gent ha pogut pensar que va ser el debat i el que són
aquestes propostes, molt més concretes en molts punts.

Per açò, perquè és un fet important, avi hem d'agrair
l'interès que tots els grups demostren en presentar propostes
de resolució i també l'interès de televisió a les Illes Balears
de donar aquest debat perquè la gent que el segueix a
estones aquests tres dies pugui tenir coneixement de quines
propostes presenta cada grup.

Ens posicionarem en les propostes de resolució amb el
Grup Nacionalista-PSM. Direm que, com que coincidim
bàsicament amb la intervenció en el debat d'ahir, en la
crítica a l'exercici del Govern i en la posició davant temes
polítics que va tenir el portaveu del Grup Nacionalista,
donarem suport a totes, els donarem suport, però sí que en
voldríem destacar algunes particularment, per tenir més
esment o per fer més consideracions.
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Lògicament, donarem suport a la primera, rebutjar com a
Parlament, com a representants de la població de les Illes
Balears, la taxa aeroportuària. Si enguany hi havia una taxa
nova, que és una taxa d'aproximació, una taxa de benvinguda,
si no tenim aquesta posició, possiblement l'any que ve hi haurà
una altra taxa nova, que serà una taxa d'enllunyament, una taxa
de comiat; amb el mateix raonament per posar aquesta, en
podem posar una altra en aquest sentit.

Quant a la reforma del reglament de la cambra per fer
possibles comissions d'investigació, és lògica, és clara, no
hauria de tenir dificultat perquè fos així, l'oposició té l'obligació
de fer un control del Govern i el reglament de la cambra té
l'obligació de permetre que aquest control es faci amb les
majors garanties possibles. Hi ha una idea, i en tenim una
proposició presentada per fer una relectura del reglament de la
cambra més àmplia, però aquesta concreta, que es puguin fer
comissions d'investigació és adequada i, per tant, hi donarem
suport.

També, que es pugui fer un estudi sobre el balanç fiscal, el
que donen les Illes Balears i el que reben les Illes Balears de
Madrid, que se'n pugui fer un estudi concret detallat i exacte,
perquè quan els grups parlamentaris, quan els ciutadans, facem
un discurs sobre aquest tema, en tenguem un coneixement. És
correcte i hi donarem suport.

Lògicament, també hem de donar suport a la proposta
número quatre, que fa referència a equiparar el nivell
competencial de les Illes Balears  amb el de les autonomies que
van accedir a l'Estatut d'Autonomia per la via del 151. Estam
d'acord amb aquesta idea del Grup Nacionalista-PSM, perquè
també és la idea del Grup d'Esquerra Unida, i nosaltres creim
que és important que un partit d'àmbit estatal, que no és només
a les Illes Balears, sinó que s'ha implantat a tot el territori
espanyol, tengui aquest compromís d'accedir fins al màxim
nivell de competències, un compromís que també està en
defensar el dret a l'autodeterminació, com defensa Esquerra
Unida, perquè creim que és important que un partit d'àmbit
estatal tengui aquest compromís i aquesta posició.

A la número 5, també hi donarem suport, com a la número
6, que és la tramitació urgent de la Proposició de llei de règim
econòmic i fiscal de les Illes Balears, que lògicament no es
podrà tenir pendent sempre al Congrés de Diputats.

Lògicament, també donarem suport molt particularment,
molt personalment, a la proposta, a la resolució número 8,
quant a prioritzar el desviament de la carretera pel seu pas a
Ferreries, la carretera Maó-Ciutadella pel seu pas a Ferreries.
Havia d'estar feta el 95, havia d'estar feta el 96, fins i tot vam
tenir la visita del Sr. González Ortea, em sembla, a Ferreries, on
va fer una exposició pública en la qual va presentar el
desviament, em sembla que era el 95 o el 96, havia de ser una
qüestió immediata, i ara resulta que aquest desviament és dins
el paquet del Conveni de Carreteres signat amb el Govern
espanyol, i sembla que per al 98 hi ha 250 milions i per al 99,
la cosa s'arranjarà. Segurament, uns mesos abans de les
eleccions del 99, el Sr. González Ortea o un altre membre del
Govern farà una visita a Ferreries per rallar de la immediatesa
del desviament, però mentrestant han passat quatre anys en què
no s'ha fet res, per tant, creim que s'ha de prioritzar, sobretot
aquesta actuació puntual a Menorca tan demanada pels propis
ferreriencs i pels menorquins, perquè, no ho oblidem, tots els
ajuntaments de Menorca van donar suport a aquesta petició.

Coincidim amb totes les altres qüestions. En destacaré
només dues, per acabar. Una és la catalogació com a
bilingües de les places de secundària. Nosaltres creim que
es molt important que es faci ja, immediatament, perquè és
cert que l'any que ve hi haurà les competències a la
Comunitat Autònoma, però si ja volem que el curs pròxim
una cosa que s'ha demanat i de la qual s'ha dit que es faria
per part del ministeri a Madrid i també per part del Govern
balear i del Grup Popular, s'ha dit que es faria i que ja hauria
d'estar fet; si volem que l'any que ve aquestes places ja
siguin bilingües del tot, s'ha de fer ja, no podem esperar a
tenir les competències, perquè, si no, perdem un any més.
És oportuna aquesta proposta i, per tant, nosaltres hi
donarem suport. I també una altra que volem destacar és
aquesta, ens parlen a la proposta número 13 de demanar, o
instar, al Govern balear la creació d'una emissora
institucional. No especifiquen aquí si és una emissora de
radiodifusió o una emissora de televisió, suposam que és
una cosa general. A altres propostes que hem fet nosaltres
i a d'altres que són pendents s'ha rebutjat aquesta idea d'una
emissora. Jo encoratj Esquerra de Menorca, a Menorca, i
Mallorca ja presentarà propostes, perquè, segons la Llei de
radiodifusió per ones mètriques amb modulació de
freqüència, es permet a les corporacions locals fer emissores
de ràdio, i el consell de ràdio, lògicament, pot fer emissores
de ràdio...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Portella, per favor.

EL SR. PORTELLA I COLL:

(...) consells insulars facin emissores de ràdio, al Govern
balear, no li importarà presentar propostes de resolució, farà
abans la seva emissora de ràdio.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Vicent Tur.
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EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. He
d'anunciar, i pot prendre nota, si vol, Sr. President, per després
fer-ne votació separada, que ens abstendrem a les propostes de
resolució número 3 i número 13, entre altres coses perquè a la
número 13 proposen la creació d'una emissora institucional en
llengua catalana, entenem que és amb tota la bona voluntat
d'impulsar la normalització de la nostra llengua, però la veritat
és que comprovam l'actitud que manté el Govern de la nostra
comunitat autònoma respecte de les institucions i ens temem
que podria arribar a ser tot el resultat contrari al que es pretén,
i, si no, l'exemple el tenen vostès a la seva proposta de
resolució número 14, on podem comprovar que una cosa tan
elemental com és una ruta cicloturística es confecciona en
funció del color del govern de cada un dels ajuntaments.

La veritat és que dimecres ens feia una mica la sensació, o
ho crèiem, que vivim en una comunitat autònoma idíl•lica, que
vivíem poc més poc manco en el país de les meravelles, en
canvi, desgraciadament, ahir vam comprovar la crua realitat,
ahir vam comprovar que la nostra comunitat autònoma té
encara, avui per avui, importants dèficits, importants
problemes, que va bé, en definitiva, però no tant, però
especialment va preocupar al Grup Socialista una certa olor
desagradable, una certa olor, quan es va baixar fins i tot a les
clavegueres de la nostra comunitat autònoma i hi podíem
comprovar, com deia, la crua realitat. I deixaré per al Diari de
Sessions qui va treure aquest debat, perquè ha sortit aquesta
qüestió abans. Com dic, no hi entraré, ho deixaré per al Diari de
Sessions.

Desgraciadament, ahir vam comprovar, com dic, per
exemple, i el Grup Nacionalista ho fa constar en la primera
proposta de resolució, que el Govern passa del Parlament, a
pesar de les grans manifestacions del Sr. President, que va dir
que els acords del Parlament eren sagrats, comprovam com un
acord parlamentari que rebutja la taxa aeroportuària no només
no s'ha aplicat, sinó que en aquesta mateixa tribuna
comprovàrem com el president del Govern d'aquesta comunitat
autònoma justificava la necessitat d'implantar, no aquesta taxa
que s'hi va rebutjar, sinó en aquest moment ja dues taxes.
Podríem fer l'acudit fàcil, allò que diu que si no vols caldo,
dues tasses.

També ens va sorprendre una mica com el que fins ara
havien set reivindicacions cap al Govern central es convertien
ahir en aquest debat en justificacions de coses que, ho
constatam, el mateix Parlament ha rebutjat i que el Govern
tendria l'obligació de complir.

També vam comprovar ahir com és necessari,
desgraciadament, en aquesta comunitat autònoma impulsar
actituds democràtiques, vigilar, si més no, per salvaguardar les
actituds democràtiques del Govern. Hem escoltat avui, per
exemple, com, a pesar que tota l'oposició s'uneixi, la dreta
continua guanyant perquè compten, i són més; bé, això,
democràticament, és correcte, però sempre que es faci amb
respecte a les institucions, amb respecte als reglaments. Per
tant, creim correcte que es modifiqui el reglament de la cambra
per poder aprovar, sense necessitat que les hagin d'aprovar les
majories, comissions d'investigació no permanents.

Comprovàrem també en el dia d'ahir com, a pesar dels
increments en la millora del finançament de la nostra
comunitat autònoma, es va repetir reiteradament que entre
el 97 i l'any 2001 s'ha previst que el finançament de la
Comunitat Autònoma millori un 20%, i els consells insulars
continuen sent les institucions oblidades del Govern de la
Comunitat Autònoma i que en aquest moment no gestionen,
ni tan sols hi arriba, ni el 3% del pressupost, en
competències autonòmiques que gestionen en aquest
moment els consells insulars.

També hi va quedar palès que la nostra llengua continua
estant discriminada respecte de la llengua catalana, que
l'ensenyament és un element molt important per a la
normalització de la nostra llengua i que, per tant, tal com
proposen vostès, i hi donarem suport, és correcte que es
cataloguin com a bilingües les places d'ensenyament
secundari i, a més a més, que s'impulsi una comissió per
donar compliment a la Llei de normalització lingüística dins
el món de l'educació, a fi i efecte d'aconseguir l'objectiu que
és que, en acabar els estudis obligatoris, els joves de la
nostra comunitat autònoma tenguin un coneixement oral i
escrit de la llengua pròpia de les nostres illes.

A la proposta de resolució número 15, jo els hi
proposaria una transaccional, si m' ho permet. Vàrem
escoltar com a la gran campanya publicitària que promou el
Govern respecte de les directrius d'ordenació territorial es
proposa el reciclatge com un dels principals objectius o
instruments de gestió dels residus sòlids, però, en canvi, està
prohibit pels plans de gestió de residus sòlids urbans tant de
Mallorca com d'Eivissa. Per tant, jo els proposaria una
transacció, que s'hi inclogui, aquí on diu “modificar el Pla
director sectorial de residus sòlids urbans de l'illa de
Mallorca”, “de l'illa d'Eivissa”, a la proposta de resolució
número 15. 

En el tema de l'Hospital d'Inca crec que comprovam una
vegada més que hi ha qüestions que no s'ha d'utilitzar
demagògicament, perquè després un es troba davant la crua
realitat. Aquests dos hospitals, el de Palma i el d'Inca són
necessaris, un d'ells s'ha fet, el que correspon en aquest
moment és impulsar la construcció del segon hospital.

Pel que fa al Pla de Salut, hi ha un compromís del Sr.
Conseller a una pregunta d'un representant del Grup
Socialista, que és presentar-lo dins el primer semestre del
97. Comprovam que ja no serà possible, però esperam que
es presenti en un termini màxim de dos mesos, tal com
proposa la resolució. Esperam que, atès el compromís que
hi havia del Govern, sigui aprovada aquesta proposta de
resolució.
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També vam comprovar que, a pesar que les nostres illes van
tan bé, com se'n deia, hi ha importants bosses de pobresa dins
la nostra comunitat autònoma i que, per tant, donarem suport
també a la proposta de resolució d'incrementar la partida
destinada al Suport Transitori Comunitari. Moltes gràcies, Sr.
President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat, per aquestes propostes
presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Hi ha
una transacció a la número 15. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Acceptam la transacció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, per ajudar aquesta presidència, si és tan amable,
podria dir com quedaria exactament?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Si no ho he entès malament, es tractaria que el punt número
15 quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a modificar el Pla director sectorial de residus sòlids urbans de
l'illa de Mallorca i el de l'illa d'Eivissa dins el mes d'octubre”.
Perdoni, pla en plural, hi posaríem “els plans directors
sectorials de residus sòlids urbans de les illes de Mallorca i
d'Eivissa”. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. És així?

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Socialista. Perdó, Sr. Triay.

Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Joan Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Fixaré la posició del Grup Parlamentari Popular en relació amb
aquestes propostes de resolució del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

Quant a la primera, n'hi ha una idèntica del Partit Popular,
que serà la que votarà aquest grup, vostè mateix ho ha dit.

La segona ja és una proposta tradicional del grup de
l'oposició i també, tradicionalment, complirem amb la
nostra tradició i hi votarem que no. Entenem que no és necessària.

A la tercera, també hi votarem que no, perquè ja hi va
haver en el seu moment una comissió no permanent d'estudi
aquest balanç fiscal de les Illes amb l'Estat espanyol, creim
que aquest no és el moment per reobrir-la.

Sobre la quarta proposta li he de dir que el Partit Popular
entén que en aquest moment hi ha una ponència que estudia
la reforma de l'Estatut i que el consens imprescindible per
a aquesta reforma no es pot veure sacrificat per aquesta
exigència concreta i puntual que marca la proposta número
4. En qualsevol cas, insistesc que el Parlament està
estudiant ja aquesta qüestió.

La cinquena la rebutjam senzillament per no ser certa.
No podem donar suport a una fal•làcia i a una qüestió que
no té cap tipus de realitat, com vostès hi volen fer veure.

A la sisena, hi diem que sí. Efectivament, tramitació
urgent del Projecte de llei de règim econòmic i fiscal de les
Illes Balears, encara que, una vegada admès a tràmit pel
Congrés de Diputats, la tramitació seguirà el curs
corresponent i molt poca cosa hi podrem fer, per molt que
demanem aquesta urgència.

També votarem que sí a la número 7, que fa referència
al proveïment d'aigua i condicionament de torrents a les
Illes Balears.

A la 8, que fa referència a la construcció de les obres de
desviament de la carretera Maó-Ciutadella, no hi podrem
votar a favor, perquè és una qüestió de planificació i perquè
en aquest moment encara desconeixem quin és el projecte
concret que vol l'ajuntament, per la qual cosa, en
conseqüència, hem d'esperar a aquestes dades.

Quant a la número 9, hi votarem que no.

Quant a la 10, la del 0'7, li he de dir que el 0'7,
efectivament, a partir de l'any 99,del pressupost 99, és el
compromís que fa agafar aquest grup i que ha assumit ja en
diverses ocasions el govern aquesta comunitat autònoma.

En relació a la 11, pel que fa referència al parc natural de
la Serra de Tramuntana, vostè sap que la seva ideologia i la
nostra en aquest sentit és completament distinta. Volem una
figura especial de protecció que contempli i respecti els
valors mediambientals de la Serra de Tramuntana, però amb
un respecte escrupolós i total a la propietat privada que
vostès no tenen.
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Quant a la número 12, la de la catalogació de places
bilingües a l'ensenyament secundari, els he de dir que a partir
de dia 1 de gener del 98 en serem competents i que, en
conseqüència, no hem de menester el ministeri per fer-ho.

Quant a la 13, millora d'una emissora institucional, li he de
dir que hi haurà un concurs per part del Govern de freqüències,
i serà el moment oportú per discutir aquesta qüestió.

Quant a la 14, el Govern ha fet una ruta cicloturística amb
els municipis i ajuntament que l'han demanada. Hi ha
determinats municipis del Pla que no l'han demanada; en
conseqüència, entenem que no deuen tenir interès a fer aquesta
ruta, i en cas que n'hi tenguin, la poden demanar i sol•licitar, i
estam convençuts que el Govern atendrà aquesta petició.

Li proposaríem una transacció a la número 15. Vostè hi
parla de modificar el Pla director sectorial de residus sòlids
urbans de l'illa de Mallorca dins el mes d'octubre, som ja a dia
10, creim que és bastant impossible que dins el mes d'octubre
el puguem modificar. Li proposaríem la transacció “dins aquest
període de sessions”, vostè ja acceptarà o no aquesta transacció.

A la 16, hi votam que no, és inviable totalment.

A la 17 el PSM torna a donar mostres de la seva vocació
única i exclusiva mallorquina, desconeixement total i absolut de
la realitat pluriinsular d'aquesta comunitat autònoma, i això que
tenen un diputat de Menorca. A Menorca no hi ha tren, a
Eivissa no hi ha tren, a Formentera no hi ha tren, i vostès volen
que prioritzem, del transport, el tren. Nosaltres entenem que el
tren és important, el Govern en dóna mostra amb tota una sèrie
d'actuacions que durà a terme, però, evidentment, Menorca,
Eivissa i Formentera no poden consentir mai aquesta
priorització de la inversió en matèria ferroviària.

De l'Hospital d'Inca, no és el Partit Popular qui n'ha fet
demagògia, en tot cas, han estat altres partits qui n'han feta, i
molta. Li diré que donarem suport a aquesta proposta, perquè
entenem que és un compromís d'aquest govern, de l'ajuntament
del Partit Popular i que es durà endavant, lògicament.

Quant a la 19, li he de dir que el Govern té previst presentar
un Pla de salut en un termini de sis mesos, i automàticament
després presentar un pla de salut mental, per la qual cosa
votarem en contra a la seva proposta.

La número 20 fa referència al Suport Transitori Comunitari.
Li he de dir que aquesta és una qüestió pressupostària i que ja
es discutirà en el seu moment.

Quant a la 21, la comissió d'estudi del compliment del
bilingüisme a l'ensenyament, li he de dir que és un tema que el
Govern ja fa pels seus propis mitjans i que no és necessari
obligar-lo a crear-ne una comissió.

He deixat per al final, i acab, Sr. President, la proposta
conjunta de tots els grups de l'oposició, allà on es parla de
filibusterisme, abús de reglament, desviament de temes
objecte de debat, etc. Jo crec que ahir no hi va haver ni
filibusterisme, ni abús de reglament, ni sortir fora dels límits
del debat, ahir, senzillament, jo crec que vaig poder veure,
i els diputats aquest grup i molta gent que el va poder seguir
per les càmeres de televisió, un president d'una comunitat
ben documentat, carregat d'arguments i raons, que va donar
un repàs total i absolut a cada un dels portaveus de
l'oposició, i això no és ni filibusterisme ni abús del
reglament. De manera que jo li recoman, seguint el símil
educatiu que tant es va seguir ahir durant el debat, que l'any
que ve venguin amb les feines i amb els deures un poc més
apresos. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per defensar les propostes de resolució
del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el seu
portaveu, el Sr. Francesc Triay.

Per disposició del Sr. President, s'inserten les 7 propostes
de resolució presentades pel Grup Parlamentari Socialista:

1.- El Parlament de les Illes Balears rebutja la política
sectària i partidista del Govern en relació a institucions -
consells, ajuntaments...-, a associacions ciutadanes i a
particulars, que introdueixen descrèdit i escepticisme en
l'opinió pública i un indesitjable allunyament dels ciutadans en
relació a les institucions democràtiques que els representen,
així com la política institucional, de constant confusió entre els
distints nivells de govern -estatal, autonòmic i municipal- i el
partit polític que els dóna suport.

2.- El considerable retard en la tramitació de les Directrius
d'Ordenació del Territori ha produït danys irreversibles en el
territori de les Illes Balears, dels que en són els únics
responsables els successius governs. Només determinades
actuacions responsables del Parlament, consells insulars i
ajuntaments han pal•liat els efectes de la manca de model
territorial, l'absència de planificació, la improvisació i les
actuacions inconnexes i conjunturals del Govern en matèria
d'ordenació territorial. El Parlament lamenta i rebutja que la
presentació de l'avanç de Directrius d'Ordenació  Territorial,
plantejada de forma exclusivament propagandística, es
produeixi amb deu anys de retard, quan el territori es troba
hipotecat per una gran quantitat de plans territorials i
sectorials, elaborats i aprovats sense un criteri ordenador
comú.
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3.- El Parlament de les Illes Balears constata que la pretensió
d'un règim fiscal específic per a les Illes Balears resulta
incompatible amb l'evolució cap a l'harmonització dels sistemes
fiscals europeus i amb la corresponsabilitat fiscal incorporada al
nou sistema de finançament autonòmic. A més, sota el punt de
vista polític, resulta inadequat el manteniment d'una especificitat
fiscal injustificable en termes de progressivitat, cohesió social i
solidaritat. El Parlament de les Illes Balears considera que el
desenvolupament d'allò que preveu l'article 138 de la Constitució
espanyola hauria de concitar el més ample consens polític i
territorial possible del fet insular, sense privilegis fiscals de cap
mena.

4.- El Parlament de les Illes Balears constata una alta
incidència de la contractació eventual fixa discontínua i, per tant,
declara com a objectiu social prioritari la promoció de l'ocupació
estable impulsant els organismes de concertació social ja
constituïts i amb la creació d'un Consell Econòmic i Social i d'una
Agència Pública d'Ocupació.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
emprendre, aprofitant la conjuntura econòmica favorable, les
mesures necessàries per tal d'accelerar el procés de modernització
dels allotjaments turístics i de l'oferta complementària, i a
resoldre els dèficits estructurals del sector, sobretot els que tenen
un efecte directe sobre l'estacionalitat.

6.- Els consells insulars han de participar en la millora del
finançament autonòmic, com a mínim en la part que correspon a
les competències autonòmiques que els han estat transferides i, en
aquest sentit, el Parlament reclama al Govern l'aplicació
d'aquesta millora el 1998.

7.- El Parlament de les Illes Balears constata el notable
increment de la delinqüència, molt especialment durant la
temporada alta turística, amb el que suposa d'inseguretat
personal, d'alarma social i de deteriorament de la imatge turística
i per això insta tots els poders públics a incrementar les accions
tendents a reduir la gravetat de l'actual situació.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Només hem
presentat set resolucions, perquè ens consideram incapaços de
seguir la tiranga de resolucions que cada vegada es presenten
en aquest debat per després ser defensades i ser criticades en
deu minuts. Procurarem fer-ne menys cada vegada, amb
l'objecte de tenir, com a mínim, algun minut per defensar-les i
tenir alguna relació directa amb el debat que s'ha fet el dia
anterior. En presentam set, amb la participació de la resolució
en comú de quatre grups parlamentaris, aquí on es fa referència
al clar abús de poder que es va produir aquí dins, en el Ple del
Parlament.

Una de les nostres resolucions, molt important, gira al
voltant de l'ocupació i e la concertació social. Creim que és
greu que hi hagi un de cada tres joves en atur, que és greu
que un terç dels treballadors de les Illes balears tengui
contracte temporal i encara és molt més greu que, de cada
deu llocs de feina creats entre el mes de gener al mes de
juny, només un en sigui fix, i que, per tant, si hi havia un
terç de treballadors temporals, la tendència en el darrer anys
sigui una dècima part. Crec que això mereix que els
organismes de concertació social, aquells que ja s'han creat
i aquells que demanam que es creïn, el Consell Econòmic i
Social i l'Agència Pública d'Ocupació, contribueixin que hi
hagi un canvi en aquesta tendència, que hi hagi un diàleg
social fructífer per tal de canviar aquesta precarietat i
aquesta eventualitat i temporalitat de la feina a les Illes
Balears.

Per altra part, el sector turístic és un sector bàsic, ha estat
un any bo, el turisme ha anat bé, per tant, és el moment que
el Govern realment acceleri la pressió per fer modernitzar
tots els establiments d'allotjament turístic i d'oferta
complementària, precisament ara que les empreses “han fet
calaix”, faig us d'una expressió tan grata al president de la
Comunitat Autònoma, i que, a més, el Govern balear també
contribueixi a la supressió de tots aquells dèficits que
existeixen en el sector turístic que en són causants en part,
o que la seva desaparició pot contribuir a la superació de
l'estacionalitat.

Per altra part, també hi ha una qüestió que només ha
sortit de passada en el debat d'ahir i que, a més, quan els
socialistes governàvem a l'Ajuntament de Palma o quan els
socialistes tenien la responsabilitat del Govern d'Espanya
era gran notícia quotidiana a les Illes Balears però que ha
desaparegut des que els opositors del PP han passat a ser
governants, que és la importància de la inseguretat
ciutadana, la importància de la delinqüència a les Illes
Balears, un fenomen creixent en el qual també,
desgraciadament, som la primera comunitat per habitant, en
delictes i en sentències, per faltes i delictes, dels tribunals.
Crec que és hora que aquest parlament prengui consciència
aquesta realitat, que no l'amagui i que dins la mesura de les
seves possibilitats faci una crida a tots els poders públics
que tenen elements i incidència sobre la forma de reduir
aquest grau d'inseguretat, per tal que així ho facin.

Per altra part, vull recalcar aquí allò que ha estat des del
primer moment la postura del socialistes en matèria de
mesures compensatòries de la insularitat. Des que es va
iniciar amb el màxim de demagògia en aquest parlament,
amb un altre govern anterior, el projecte i la proposta de
règim fiscal especial, hi hem mantengut sempre la mateixa
posició, no a les mesures específiques de fiscalitat per a les
Illes Balears, sí a les mesures compensatòries del fet insular,
d'acord amb l'article 138 de la Constitució, i en aquest sentit
volem plantejar aquí una resolució que deixi clara aquesta
postura, que demani consens a tots els grups parlamentaris,
a tota la societat, a favor d'aquesta compensació de la
insularitat i que ens permeti superar aquest clima de
demagògia i d'irredemptisme en el qual el Partit Popular ens
ha ficat durant aquest temps, en aquesta qüestió, sense
parlar, perquè també en puc parlar, de l'immens frau
electoral que ha suposat tota la propaganda del Partit
Popular en relació amb la fiscalitat específica de les Illes
Balears.
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Per altra part, és indubtable, si creim totes les versions
oficials, que la Comunitat Autònoma tindrà beneficis del nou
règim de finançament autonòmic. La Comunitat Autònoma té
competències que exerceix a través dels consells insular i
d'altres que exerceix directament, poques a través dels consells
insulars, però n'hi ha algunes, i mal finançades. No és just que
aquesta millora del finançament autonòmic se la quedi per a les
competències que exerceix la Comunitat Autònoma i el Govern
balear, ha de ser equitativament  repartida entre els consells
insulars i la Comunitat Autònoma, cada un segons les seves
competències.

Per altra part, lamentam que en ser com són els acords del
Parlament sagrats, segons frase encunyada aquí ahir pel
president de la Comunitat Autònoma, en ser com són sagrats els
acords parlamentaris, un acord parlamentari, no pot ser altra
cosa que una llei, molt més que un acord parlamentari, fet l'any
1987, que deia que en vuit mesos el Govern posaria a exposició
pública l'avanç de les directrius d'ordenació territorial, hi hagi
estat deu anys. És llàstima que aquest sacrament que suposen
els acords parlamentaris hagi tingut deu anys de retard. En
aquests deu anys de retard han passat moltes coses negatives,
moltes coses que s'haurien pogut evitar si s'hagués complert
l'acord parlamentari, acord de tothom, no tan sols acord d'un
grup en contra d'un altre, moltes coses s'haurien pogut evitar,
moltes llàgrimes de cocodril que s'aboquen ara no haguessin
estat possibles; moltes urbanitzacions o vaixells d'aigua que ha
fet falta dur i moltes inversions en infraestructures que ara
trobam a faltar, no estaríem en aquesta situació si la prudència
i la moderació amb unes directrius d'ordenació territorial
s'haguessin imposat des de l'any 1987 i 88. Igualment, tots els
plans que s'han iniciat amb anterioritat sense fer les directrius
i que ara no concorden, no harmonitzen amb aquestes directrius
que el Govern posa en circulació, pel que sabem de la
publicitat, que és l'únic que realment coneixem d'aquest
document, realment no es produiria. Tenim un plantejament,
creim, que clarament propagandístic d'aquestes directrius, que
òbviament estudiarem amb el màxim interès; ja hem llegit amb
tot interès el que hi ha dels 45 milions gastats en publicitat i
exposició; hem vist coses molt favorables i absolutament
contradictòries amb el que és la política de cada dia del Govern
del Partit Popular; hem llegit que no s'han de fer urbanitzacions
que no tenguin garantida la dotació d'aigua, ho diu la publicitat,
cosa totalment contradictòria amb el que cada dia fan; hem
llegit que hi ha d'haver les instalAlacions de classificació i
reciclatge adequada per al tractament de residus, cosa que ens
dificulten dia als que tenim responsabilitats en gestió de
residus; però tot això, insistesc, mereix un comentari del
Parlament sobre els deu anys de retard que han succeït.

I no vull deixar tampoc de comentar que dins la vida de
les Illes Balears es produeix una tremenda confusió entre el
que són els diferents poders, entre el que és el poder i el
Partit Popular, i que això, entre el que és el Partit Popular i
la discriminació activa al que són colAlectius i persones que
no pertanyen a l'òrbita del Partit Popular, i que això
requereix una manifestació parlamentària. I crec que el
debat d'ahir és un exemple claríssim d'aquesta forma
d'actuar, una clara demostració d'entendre el Parlament per
confondre partit i Govern i per confondre administracions
diferents. No hi ha un sentit institucional al Govern; s'està
fent la guitza permanentment al Consell de Mallorca perquè
és d'un altre color polític des d'aquesta tribuna i des dels
òrgans del Govern institucional de les Illes Balears; hi ha
una interferència i una obstrucció i un atac permanent. Per
al Govern el Consell de Mallorca no és un altre consell dels
tres, el més gros o el més important, no, és l'oposició. Per
això negocien transferències amb el Consell de Menorca i
amb el Consell d'Eivissa, però no amb el Consell de
Mallorca, perquè el Consell de Mallorca és, segons paraules
textuals, l'oposició, no és una institució que mereix el
respecte, és l'oposició que s'ha de destruir.

I així veim com a un debat com el d'ahir s'entra en
qüestions domèstiques sobre si el Consell de Mallorca paga
o no paga un increment als seus funcionaris, sobre si
gestiona o no gestiona bé l'ITV, sobre si va omplir o no va
omplir el Teatre Principal el dia de La Diada, es fan
comentaris despectius sobre un símbol d'una institució, com
és La Diada, que, per cert, aprovada per ampli consens, i es
fa befa d'aquest símbol de les institucions i s'obliga al
Consell de Mallorca a no poder assumir competències
perquè se les infravalora sistemàticament per fer impossible
la seva assumpció. És una continua Opa hostil contra les
competències que exerceix el consell insular, en tercera
edat, en acció social, en cultura; un Govern ric, un Govern
sobrat de recursos que fa una política de fer la guitza per tal
de deixar sense paper polític una institució, precisament
perquè no la governa.

Una Llei de sòl rústic que no tan sols regula sinó que
impedeix i elimina una competència que tenien els consells
insulars, per tal que no puguin aplicar la seva proposta de
parcelAla mínima a Mallorca. S'ataca un viatge d'una
institució, un viatge de solidaritat des del Govern, des de les
conselleries del Govern, precisament perquè el promou una
institució.

Hi ha una dilació continuada, calculada, de la reforma
del Pla de residus sòlids, per tal de col•lapsar la gestió de
residus del Consell de Mallorca. Hi ha una confusió
continuada del Govern balear, del Govern central, de la
Delegació del Govern a les Illes Balears i del Partit Popular,
sinó, com s'expliquen aquestes presències de la Delegada
del Govern a les reunions del Consell de Govern?; aquestes
visites del President de la Comunitat Autònoma als pobles,
organitzades pel Partit Popular local i amb un protagonisme
especial dels líders locals del Partit Popular quan qui hi va
és el President de la Comunitat, se suposa que de tots els
ciutadans? Es fan discursos institucionals, discursos en els
quals, amb pactes teòricament institucionals, als que hi ha
convidades les autoritats militars, els diferents poders de
l'Estat a les Illes Balears, els grups parlamentaris, i que
semblen discursos de reunió del Partit Popular, estrictament
partidistes.
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I des d'aquesta tribuna s'utilitza el debat de la Comunitat
Autònoma per introduir polèmiques d'àmbit municipal,
estrictament municipal, sense respectar tampoc les autonomies
d'aquestes institucions. I si no que vegin a més quin tractament
les associacions de veïns que no són de la corda del Partit
Popular, que estan a pa i aigua, mentre les associacions de veïns
promogudes pel Partit Popular neden en l'abundància; o quin
tractament tenen les federacions de tercera edat que no són de
la corda del Partit Popular quan tots els privilegis, tots els
avantatges i totes les complaences ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Triay, per favor.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

... es donen a les federacions que són de la corda i de
l'obediència del Partit Popular.

Aquesta és una resolució que tracta de posar límits, que no
val tot, que hi ha d'haver un sentit institucional al Govern de la
Comunitat Autònoma i que el temps de confondre partit i
Govern s'han acabat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició, es posin
d'acord, Sra. Munar, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Dir que tant Els Verds com Unió
Mallorquina donarem suport a totes les propostes presentades,
de resolució, pel Sr. Triay i pel Grup Socialista, a excepció de
la 3 en la qual el Partit d'Els Verds s'abstendrà i Unió
Mallorquina votarà en contra, perquè nosaltres entenem que el
règim econòmic i fiscal diferenciat per a aquestes Illes va ser
aprovat per una àmplia majoria d'aquest Parlament, tant pel
Partit Popular, com PSM, com Unió Mallorquina; que era
l'única solució, segons el propi Govern, perquè aquestes Illes
tenguessin la possibilitat de gaudir d'uns ingressos que
històricament no havíem rebut de l'Estat i que, per tant,
nosaltres no podem en aquest moment renunciar a defensar un
règim econòmic i fiscal especial per a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Unida, Sr. Portella, té
vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. Portella. Donarem suport a sis de les set
propostes de resolució. Hem de dir que felicitam el Grup
Socialista per la concreció de les propostes, que a la vegada
són generals i intenten abastar tot el contingut del debat, i
l'esforç per presentar-ne set únicament i que aquestes set
siguin, globalment, el que va ser el debat d'ahir, és un esforç
pel qual els felicitam, i que intentarem des dels grups imitar
en posteriors debats, perquè creim que és una bona
alternativa, una bona intenció.

En primer lloc, estam d'acord amb la primera proposta.
El President de la Comunitat Autònoma va dir
reiteradament ahir que mereixia el respecte dels ciutadans
i el respecte dels grups parlamentaris, i el respecte que ell
no té per a altres institucions i altres ciutadans és el que
reclama per a ell. I, per tant, el primer punt de les
resolucions és correctíssim i li hem de donar suport.

Quant al segon punt, referit a l'incompliment dels
terminis, per deu anys, de la presentació de les directrius,
hem de dir que si, ahir mateix es va dir que els acords
parlamentaris eren sagrats, que si les bombetes que hi ha en
aquesta sala s'apagassin per cada acord parlamentari
incomplert faria molts d'anys que estaríem a les fosques, i
açò és així i no d'una altra manera, i a les fosques estaríem.
Deu anys de retard, deu anys de destrosses i ara ho
presenten com un èxit, amb una campanya propagandística
de 44 milions de pessetes, i veurem després què passa amb
la participació. Vostès demanen aquest rebuig i, per tant, li
donarem suport.

També donarem suport a la idea de la promoció de
l'ocupació estable, com no podria ser d'altra manera des
d'Esquerra Unida i, sobretot, en una comunitat com la nostra
on la precarització del treball és tan alta i tan dramàtica per
a molta de gent.

Igualment donarem suport a la qüestió dels consells
insulars i de la participació a la millora del finançament de
la Comunitat Autònoma. Els consells insulars són, i és un
debat continuat diari a Menorca i a les altres illes,
institucions residuals de la Comunitat Autònoma; residuals
perquè les institucions de la Comunitat Autònoma es van
vertebrar des d'una òptica centralista, molt centralista, i per
tant els consells insulars pateixen aquestes mancances. No
hem de recordar el percentatge pressupostari que toca als
consells insulars per fer evident aquesta marginació i
aquesta manca d'ilAlusió, desconfiança de la gent amb el
paper dels consells insulars, en general, des de Mallorca per
qüestions polítiques aquests anys i des de Menorca i
d'Eivissa per qüestions de la pròpia vertebració de la nostra
comunitat. Si hi ha un major finançament aquest major
finançament ha de ser traspassat també als consells insulars
i, lògicament, la revisió de les dotacions econòmiques
d'unes transferències que veim dia a dia que són
insuficients, que impedeixen el correcte funcionament dels
consells, és necessari i li donarem suport.
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No donarem suport, ens abstendrem, a la proposició número
3, quant al concert econòmic, al règim econòmic i fiscal
especial. En el debat que es va produir fa uns anys en aquest
parlament el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida no hi era
present, per tant no va intervenir en la confecció de la proposta
de llei davant el Congrés dels Diputats que va sortir d'aquest
parlament, i en aquest sentit ja seria prou argument per
abstenir-nos en aquest punt. Per altra banda, Esquerra Unida ja
ha presentat la seva alternativa a la Llei de règim econòmic i
fiscal concreta; i per altra, el tercer motiu d'aquesta abstenció
és la nostra alternativa final al finançament econòmic que passa
per un concert econòmic solidari, en el qual la Comunitat
Autònoma sigui qui recapti les taxes i que després d'aquestes
taxes remeti a Madrid, remeti a l'Estat, les que pertanyen als
serveis comuns, als serveis que dóna l'Estat, i també a la quota
de solidaritat entre les comunitats autònomes. Per aquests tres
motius al punt número 3 ens abstendrem.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Dir que votarem sis de les set
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Socialista i que no només coincidim amb aquestes sis, sinó que,
a més, assumim pràcticament la totalitat de les paraules de la
intervenció, de la brillant i apassionada intervenció que ha fet
el Sr. Triay. Un dels companys del meu grup m'ha demanat,
precisament escoltant la seva intervenció: i tu creus que els
tocarà la fibra i reaccionaran? I jo li he hagut de dir:
segurament que no, perquè no sé si els queda fibra. Per tant,
molt em tem que la seva apassionada intervenció no haurà ha
estat suficient com per commoure ningú, exceptuant els que ja
estam commoguts i que, per tant ja, respecte dels quals ja vostè
tenia el seu suport.

La proposta a la qual, evidentment, no donarem suport és la
tercera, per motius obvis, s'ha debatut ja suficientment i no he
d'afegir arguments. D'altra banda, confessar que molt ens
temem en aquests moments que si les coses van tal com van,
escoltant el Sr. Crespí ahir, però veient especialment com es
comporta el Grup Popular, que a la nostra comunitat no
tendrem ni règim, ni fiscal, ni específic, no tendrem res.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Juaneda té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Nosaltres, en relació amb la
primera proposta de resolució evidentment l'haurem de
rebutjar frontalment, a més, les afirmacions i la defensa que
ha fet el Sr. Triay d'aquesta proposta, que segurament ha
aprofitat per fer la intervenció que li hagués agradat fer ahir,
però que no va poder fer i ha fet avui, d'una forma
apassionada, doncs nosaltres l'hem de rebutjar d'una manera
frontal. Són els menys indicats per acusar aquest Govern de
sectari i de partidista, vostès són el màxim exponent
d'aquest tipus d'actituds i ho demostren, a més, des del pacte
d'esquerres aquest al Consell Insular de Mallorca, des d'on
intenten permanentment confondre l'opinió pública de quin
és el paper de cada una de les institucions; i duen una
estratègia, una política de confondre la gent culpant el
Govern balear de totes les seves mancances i de tots els seus
dèficits de gestió, que són moltíssims. Per tant, aquesta
primera proposta, evidentment, no rebrà el nostre suport.

Sobre les directrius d'ordenació del territori, una
proposició, una proposta de resolució alarmista, perquè no
es pot afirmar ni es pot donar a entendre que quan un
territori no disposa d'unes directrius doncs açò genera una
situació caòtica, que no existeix planejament, que no
existeix ni rei ni roc quan açò és una falsedat. Si fos així per
tot estaríem en la mateixa situació. Hi ha a Balears un
planejament sectorial, hi ha els diferents instruments de
planejament des de les diverses administracions competents,
i açò no lleva que en el mateix moment es puguin redactar
i aprovar unes directrius d'ordenació del territori que ens
donen una visió de conjunt, recollint un poc la política que
ja s'ha fet durant aquests darrers anys.

Quant al punt tercer, no rep el suport de cap dels grups,
pràcticament cap dels grups presents en aquesta cambra i,
per tant, tampoc el nostre, perquè un pronunciament en
aquest sentit està fora de lloc i és inoportú, sobretot des del
moment que, des del principi, el nostre partit, el nostre grup
ha ofert el consens i en aquest sentit es camina per
aconseguir l'objectiu final, com va dir el President, d'obtenir
una llei que reconegui el fet insular a les nostres Illes.

Sobre la proposta número 4, coneixen tots vostès, no sé
si en són conscients, que el pacte per a l'ocupació, signat per
aquest Govern, pel Govern del Partit Popular, contempla
totes les mesures de millora de l'ocupació, estan a la
mateixa taula i amb el mateix objectiu tots els agents
socials, i des d'aquest fòrum, des d'aquest pacte és des d'on
es fa la política per millorar l'ocupació a tots els nivells. I
per tant, tampoc no incidirem en una qüestió que nosaltres
hem resolt d'una manera satisfactòria amb un pacte aplaudit
per tots els agents socials.
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Si els donarem suport a la proposta número 5, tot i que
s'obliden, una vegada més, dels Consells Insulars de Menorca
i d'Eivissa i Formentera. Fan una proposició instant el Govern
que acceleri i prengui mesures per modernitzar, per accelerar el
procés de modernització dels allotjaments turístics i de l'oferta
complementària, però el Govern no té competències sobre la
modernització a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera,
supòs que és un lapsus, per altra banda ja habitual en vostès.
Bé, en aquest sentit no tendríem inconvenient suport en donar-
los suport, donat que és una millora important per al nostre
sector turístic; i encara que en aquest sentit actua la conselleria,
el Govern, doncs li podem donar suport.

Sobre la proposta de resolució número 6, és un debat
reiteratiu en aquesta cambra en diferents ocasions, en ocasió
dels pressuposts surt aquest tema del finançament dels consells
insulars. Les competències transferides tenen el seu règim de
concreció del finançament definitiu i, per tant, açò està
perfectament regulat i no ha de ser amb una proposta de
resolució en aquest debat que es fixi la manera com s'han de
finançar els costs de les competències atribuïdes als consells.
Per tant, tampoc no tendrà el nostre suport.

Sobre la darrera proposta de resolució, la número 7, si ens
accepten una transacció que pugui reconèixer que hi ha hagut
una situació preocupant i que s'ha d'instar els poders públics
que millorin la situació, doncs els donaríem el nostre vot
favorable. En aquest sentit, nosaltres proposaríem una redacció
d'aquest tipus: "El Parlament de les Illes Balears insta tots els
poders públics a reduir el nivell de delinqüència, especialment
durant la temporada turística". Si fos així votaríem a favor,
repetesc que votaríem a favor també de la proposta de resolució
número 5, però la resta tendria el nostre vot negatiu.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Triay, vol que vegem la
transacció ara o quan hi hagi... No l'accepta.

Senyors del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM perdonin
que se m'hagi passat abans, em sembla que el Grup
Parlamentari Popular, per boca del Sr. Flaquer, havia fet dues
propostes, o una proposta, una proposta de transacció. Sr.
Flaquer, si la volgués repetir i recordar, supòs que ajudaríem al
diputat.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Era la proposta de
resolució número 15 i demanàvem substituir "dins el mes
d'octubre" per "dins aquest període de sessions". Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Dubtam del retard d'aquesta
aprovació inicial, que demanaríem, en tot cas, en el termini
d'un més, més enllà del termini d'un mes ho consideram
exagerat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, quedarà fixada tal com ve redactada. Per
defensar les propostes de resolució, per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la seva Portaveu, Sra.
Maria Salom.

Vull recordar a les senyores i senyors diputats, sobretot
per després fer el seguiment de les votacions, que la votació
serà a la una i quart. Té vostè la paraula.

Per disposició del Sr. President, s'inserten les 48 propostes
de resolució presentades pel Grup Parlamentari Popular:

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 a
continuar en el procés de sensibilització sobre les
circumstàncies específiques de la insularitat en els àmbits
europeus pertinents, amb l'objectiu d'obtenir el
desenvolupament de la recent modificació del Tractat de la
Unió d'Amsterdam, reconeixent la necessitat de preveure
mesures de discriminació positiva a favor d'aquests territoris
insulars.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar la seva activitat dirigida a aconseguir el consens de
les forces majoritàries al Congrés dels Diputats per aconseguir
el contingut i perdurabilitat màximes de la Llei de règim
econòmic i fiscal de les Illes Balears.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prendre les mesures d'estalvi en la prestació dels serveis
públics que permetin prendre mesures dirigides a reduir els
imposts dels ciutadans de les Illes Balears sense disminuir els
actuals nivells d'inversió ni de prestació de serveis.

5.- El Parlament de les Illes Balears considera que els costs
d'insularitat que pateixen els nostres conciutadans i empreses
han de ser progressivament identificats i reequilibrats pels
mitjans més adequats, siguin aquests fiscals, subvencions,
mesures administratives o legislatives. Per això insta a tots els
grups parlamentaris de les Illes Balears a prendre les mesures
que estiguin a l'abast de cada grup per tal d'aconseguir el
màxim reconeixement de la necessitat de reequilibri de la
nostra insularitat, tant a l'àmbit europeu com espanyol.
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6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
involucrar les comunitats balears assentades fora de les Illes, i les
persones considerades balears als efectes de la Llei 3/1992, de 15
de juliol, en els grans reptes culturals, socials, econòmics i polítics
de la nostra Comunitat Autònoma envers el proper mil•lenni.

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

8.- El Parlament de les Illes Balears considera necessari
consolidar i impulsar el Sistema Integrat de Gestió d'Emergències
(SIGE) i dels centres d'atenció, a través de les oportunes
campanyes de divulgació i conscienciació dels ciutadans.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar
l'estudi dels estàndards i temps de reacció dels serveis públics en
cas d'emergència, ordinària o catastròfica, en el marc del Pla
mestre de seguretat pública.

10.- El Parlament de les Illes Balears considera convenient
continuar amb la descentralització progressiva dels cursos de
l'Escola de Policia Local, així com l'adaptació de la seva
organització i estructura a la futura llei d'ordenació de les
emergències.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
finalitzi els treballs d'elaboració del Pla territorial de Balears en
matèria de protecció civil, així com la seva aprovació
corresponent.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dedicar
una especial atenció a les mesures tendents a reeducar i reinsertar
els menors en situació de risc de quedar exclosos del medi social.

13.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
iniciativa del Govern de crear una oficina de defensa dels drets del
menor i l'insta que consolidi aquesta iniciativa dotant-la dels
mitjans econòmics i personals que precisi.

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació perquè, de conformitat amb el que disposen els articles 15
i 16 de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, transfereixi la
competència i adscrigui la denominada zona II, o exterior de les
aigües portuàries de tots els ports de titularitat de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, atès que són necessaris per a
l'exercici de les competències que li corresponen estatutàriament
en matèria de ports.

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació perquè contempli mesures per al finançament de les
instal•lacions necessàries d'emmagatzament i transport dels
residus especials entre les Illes Balears i la península.

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern,
mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral, perquè elabori una relació de possibles
finques per adquirir a l'àmbit territorial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, així com perquè s'habilitin els
fons necessaris per poder ampliar el patrimoni forestal de la
Comunitat Autònoma.

17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern,
mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral, perquè elabori una relació de possibles
àrees recreatives per construir a  l'àmbit territorial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com perquè
s'habilitin els fons necessaris per poder ampliar i mantenir el
nombre d'aquestes.

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a obrir un gran debat sobre les directrius d'ordenació
territorial amb la intervenció del major nombre possible
d'interlocutors socials, amb la participació dels ciutadans i
amb la col•laboració dels mitjans de comunicació per tal de
donar la major informació possible; i després d'habilitar els
períodes de presentació d'aportacions i al•legacions aprovar
les directrius d'ordenació territorial.

19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
fomentar i potenciar el voluntariat a les Illes Balears en tots
els camps d'acció que afecten al bé comú dels ciutadans i
ciutadanes.

20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear perquè en compliment del II pla d'igualtat
d'oportunitats per a les dones, dugui a terme polítiques,
programes i actuacions que fomentin i promoguin la igualtat
de drets, la no discriminació i la integració de les dones en tots
els àmbits de la societat.

21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar el pla gerontològic en el termini d'un mes.

22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar amb la política de creació de places residencials per
a discapacitats psíquics, així com a continuar amb les
polítiques de protecció i formació de totes les persones que
pateixen de qualsevol tipus de discapacitat.

23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear que compleixi l'acord sobre recepció de les emissions
de les televisions autonòmiques en llengua catalana de tot
l'Estat espanyol a tot el territori de la Comunitat Autònoma i
millori les actuals condicions tècniques de recepció.

24.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a obrir els canals de comunicació directes entre la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports i el col•lectiu de
pares, mares i professorat, ara que les competències en
matèria educativa no universitària seran gestionades per la
Comunitat Autònoma des de l'1 de gener del 1998.
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25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
que sol•liciti a la resta de les administracions públiques la
conjunció d'esforços per a la desestacionalització turística, cada
un dins les seves competències.

26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
que amb els diversos agents turístics promogui la implantació d'un
sistema de qualitat total en el sector.

27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació perquè en una futura modificació de la legislació laboral
sigui especialment considerada la modalitat contractual del fix-
discontinu i incorporats als grups de feina i estudi representants
dels agents socials i de l'Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, per l'específica incidència que dita figura
jurídica té en la nostra economia i en el nostre mercat de treball.

28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació a suprimir la taxa d'aproximació aeroportuària.

29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació perquè s'aprovi, el gener del 1998, el nou pla quadriennal
de l'habitatge en el qual es fomenti la rehabilitació d'habitatges.

30.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació per a la firma d'un conveni de millora del transport públic.

31.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè s'analitzi la
viabilitat de què l'aeroport de Son Bonet doni servei al trànsit aeri
per a particulars.

32.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a potenciar, en el marc de coordinació amb el Govern de la Nació,
la promoció exterior dels productes agrícoles i industrials de les
Illes.

33.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear
el marc adequat que potenciï el consum dels productes agrícoles
produïts amb atenció al medi ambient i basats en una agricultura
ecològica.

34.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear
el marc normatiu que potenciï el consum de les matèries produïdes
en el context de l'agricultura integrada.

35.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
desenvolupi iniciatives que potenciïn l'acolliment de les empreses
agràries a programes agroalimentaris, tot això en el marc
normatiu de la Unió Europea.

36.- El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que es realitzi, en coordinació amb el MAPA i la Direcció
General IV (Agricultura) de la UE, els estudis i plans pilots
necessaris per tal de dur a terme un pla balear de regadiu que
permeti desenvolupar el reg agrícola amb aigües depurades.

37.- El Parlament de les Illes Balears es mostra d'acord
amb el suport que per part del Govern s'atorga als pescadors
perjudicats per les darreres maniobres de l'OTAN; en les seves
reclamacions davant el Govern de la Nació.

38.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport al
Govern balear perquè, en coordinació amb les confraries dels
pescadors i en el marc de les competències estatals, s'aprovi
un pla de pesca per a la flota de les Illes Balears.

39.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar i promoure les inversions necessàries per al
desenvolupament integral dels nuclis comercials dels
ajuntaments de les Illes.

40.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
preservi i fomenti les races autòctones de Balears i dugui a
terme aquelles actuacions necessàries per a la seva inscripció
en els corresponents llibres genealògics, identificació,
sanejament, millora genètica, divulgació i valorització.

41.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport al
Govern perquè intensifiqui totes aquelles actuacions de lluita
contra el frau agroalimentari, competència deslleial i entrada
de mercaderies sense les garanties sanitàries corresponents,
o bé aquelles mercaderies que incompleixen la normativa per
al seu transport i maneig.

42.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè distingeixi els productes de Balears amb les marques
i distintius de qualitat corresponents.

43.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè promocioni totes aquelles pràctiques agrícoles
respectuoses amb el medi ambient i amb l'obtenció de
productes de qualitat.

44.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
impulsi les obres d'infraestructures necessàries per a una
màxima reutilització de les aigües depurades per a fins
agrícoles així com d'aquells sistemes de regadiu més eficients
per a l'aplicació de l'aigua.

45.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar el pla d'immigració a les Illes Balears en el termini
de tres mesos.

46.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a presentar el pla estratègic contra la droga en el
termini de tres mesos.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 81 / fascicle 5 / 8, 9 i 10 d'octubre del 1997 3443

47.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a presentar el pla de salut en el termini de sis mesos.

48.- El Parlament de les Illes Balears insta els diversos grups
parlamentaris a intentar arribar a acords en totes aquelles
matèries que puguin ser d'interès general per a la nostra
Comunitat Autònoma.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari Popular ha presentat en aquest debat de
l'estat de la nostra comunitat 48 propostes de resolució, que
creim que engloben, que resumeixen tots aquells projectes,
totes aquelles iniciatives que de cara a aquest pròxim any es
durant a terme.

I en aquest sentit instam el Govern a continuar el procés de
sensibilització sobre les circumstàncies específiques de la
insularitat i a continuar desenvolupant tot el que és la darrera
modificació del Tractat de la Unió d'Amsterdam. Instam també,
en aquest mateix sentit, el Govern a continuar la seva activitat
d'intentar arribar a consens amb les forces majoritàries al
Congrés dels Diputats per aconseguir aprovar aquesta llei de
règim econòmic i fiscal de les Illes Balears.

També instam el Govern a prendre les mesures d'estalvi en
la prestació dels serveis públics, que ens permetin a la vegada
reduir els imposts i, això sí, sempre sense disminuir els actuals
nivells d'inversió ni de prestació de serveis.

Consideram, el Parlament considera que aquests costs
d'insularitat que pateixen els nostres ciutadans i les nostres
empreses han de ser progressivament identificats i reequilibrats
per mitjans més adequats. I en aquest sentit crec que per part
dels diferents grups parlamentaris hem d'intentar prendre totes
aquelles mesures que així ho facin possible.

També instam el Govern a involucrar les comunitats balears
assentades fora de les Illes Balears en els grans reptes culturals,
socials, econòmics i polítics de la nostra comunitat de cara al
proper milAlenni.

A la proposta número 7 instam el Govern que transfereixi
als consells insulars totes aquelles competències que en el
discurs d'investidura del Sr. Matas així es va comprometre.

Consideram necessari, així mateix, consolidar i impulsar el
sistema integral de gestió d'emergències i dels centres d'atenció,
acompanyat això de les campanyes de divulgació i de
conscienciació ciutadana.

Volem que el Parlament insti el Govern a realitzar estudis
dels stàndars i del temps de reacció dels serveis públics amb els
casos d'emergència, tant ordinaris com en casos de temes
excepcionals, tot això dins el marc del Pla Mestre de Seguretat
Pública.

A la proposta número 10 demanam que s'ha de continuar
amb la descentralització progressiva dels cursos de les
escoles de policia local.

Així mateix instam el Govern que finalitzi el treball
d'elaboració del Pla territorial de Balears en matèria de
protecció civil.

A la número 12 instam el Govern a dedicar tot una sèrie
de mesures tendents a reeducar i a reinsertar els menors que
es troben en aquesta comunitat amb una situació de risc.
També demanam que el Parlament doni suport a la
iniciativa de crear una oficina de defensa dels drets del
menor.

El Parlament demanam que insti el Govern de la nació
a transferir totes aquelles competències que fan referència
a les aigües interiors per poder regular tot el que és matèria
de fondeig.

També demanam que el Parlament insti el Govern de la
nació a prendre totes aquelles mesures de finançació de les
instalAlacions necessàries d'emmagatzament i de transport de
residus especials entre les Illes i la península.

Així mateix, en matèria de medi ambient el Parlament
instaria el Govern balear a realitzar una relació de finques,
de possibles finques per adquirir a l'àmbit de la nostra
comunitat i habilitar el fons necessari per poder ampliar el
patrimoni de la nostra comunitat. Així mateix, demanam
que es faci una relació de possibles àrees recreatives per
construir dins l'àmbit de la nostra comunitat autònoma.

Així mateix, volem que el Govern balear obri un ampli
debat sobre les directrius d'ordenació del territori, amb la
intervenció del màxim nombre possible d'entitats, de
colAlectius, de partits polítics, per intentar arribar a acords i
a la seva posterior aprovació.

Creim que és important fomentar i potenciar el
voluntariat a la nostra comunitat.

De la mateix manera, volem que s'acompleixi el segon
pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones, perquè es
duguin a terme polítiques, programes i actuacions que
fomentin i promoguin la igualtat de drets, la no
discriminació, la integració de les dones dins tots els àmbits
de la nostra societat.

A la proposta número 21, instam que es presenti, en el
termini d'un mes, el Pla gerontològic.

També demanam, creim que el Parlament de les Illes
Balears ha d'instar el Govern a continuar amb la política de
creació de places residencials per als discapacitats psíquics.
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Creim que és important la proposta número 23, que el
Govern balear compleixi l'acord sobre la recepció de les
emissions de les televisions autonòmiques en llengua catalana
de tot l'Estat espanyol, a tot el territori de la nostra Comunitat
Autònoma i que es millorin les actuals condicions tècniques de
recepció.

La proposta número 24 tracta d'obrir els canals de
comunicació directes, entre la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports i els diferents colAlectius de pares, mares i professors,
ara que rebrem les competències en matèria d'educació.

Creim també que s'ha d'instar el Govern balear que solAliciti
a la resta de les administracions públiques la conjunció
d'esforços per a la desestacionalització turística de la nostra
comunitat.

Així mateix, en matèria turística, volem que el Parlament de
les Illes Balears insti el Govern balear que amb els diversos
agents turístics es promogui la implantació d'un nou sistema de
qualitat total en el sector.

Respecte dels temes de treball volem que en la futura
modificació de la legislació laboral sigui especial considerada
la modificació contractual dels fixos discontinus.

Volem suprimir la taxa d'aproximació aeroportuària.

Demanam al Govern de Madrid que l'any que ve s'aprovi el
pla quadriennal d'habitatge.

Així mateix, volem que se signi ja un conveni de millora del
transport públic.

I també demanam que el Govern de la Comunitat Autònoma
estudiï la viabilitat que l'aeroport de Son Bonet doni serveis al
trànsit aeri per a particulars.

I a continuació, presentam un conjunt de tretze propostes de
resolució que fan referència a matèria d'agricultura, de comerç,
d'indústria, de pesca, que passaré a dir d'una manera molt breu
i molt resumida. Volem que es potenciï el consum de productes
agrícoles produïts amb una atenció especial al medi ambient i
a l'agricultura ecològica. Volem que es potenciï el consum de
les matèries produïdes aquí en un context de l'agricultura
integrada. Volem que es facin els estudis i els plans pilots per
un pla balear de regadiu.

Donam suport al Govern balear amb el tema dels pescadors
perjudicats a les maniobres darreres de l'OTAN. Volem que
s'aprovi un pla de pesca per a la flota de les Illes Balears.
Volem que es preservin i que es fomentin les nostres races
autòctones. Volem que el Parlament de les Illes Balears insti el
Govern que distingeixi els productes de Balears amb una
marca, amb un distintiu de qualitat.

I per acabar, Sr. President, volem que, en un termini de
tres mesos, s'aprovi en aquest parlament el pla
d'immigració; el pla estratègic contra la droga; i, en un
termini de sis mesos, que també es presenti aquí al
Parlament el pla de salut. De la mateixa manera, a la darrera
proposta de resolució, creim que seria bo intentar que per
part dels diversos grups parlamentaris fer un pronunciament
que intentem, entre tots, arribar a acords, sobretot en
aquelles matèries, en aquells punts que puguin ser d'interès
general per a la nostra Comunitat Autònoma. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Grups que vulguin intervenir? Per
part del Grup Mixt, té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, la veritat és que havent vist i
havent escoltat com ha anat el debat al llarg d'aquests
darrers dies, vista l'actitud del Govern, del President del
Govern, i del Partit Popular, crec que poc respectuosa amb
el Parlament; vist, a més, que tradicionalment se solen
incomplir molts o gairebé tots els acords que se solen
prendre en el Parlament, especialment pel que fa referència
a aquest tipus de propostes de resolució, que de vegades es
presenten coses que ja fa temps que s'havien d'haver resolt
o que ja s'havien acordat en el seu moment; i crec que no
val la pena, per tant, entrar a valorar el fons d'aquestes
propostes de resolució. Tal vegada n'hi hauria alguna que
podria ser acceptada, però, vista aquesta actitud, com dic,
als acords i a la manera de funcionar del Parlament, tant els
diputats d'Unió Mallorquina, com aquest diputat que els
parla, ens abstendrem a totes i cadascuna de les propostes de
resolució presentades pel Grup Popular.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per part d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, té la paraula el Sr. Grosske.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Les propostes i el llenguatge amb el qual són defensades
produeixen la sensació d'estar assistint a un discurs autista, a un
discurs absolutament endogàmic, que queda dins l'àmbit del
Govern i del grup parlamentari majoritari que li dóna suport. Jo
personalment tenc la sensació que moltes proposicions estan
redactades pels propis consellers, la veritat, jo juraria que les
proposicions d'agricultura les ha fet el Conseller d'Agricultura.
I això va una mica en relació amb el tipus de debat que hem
tengut en aquest parlament i amb el tipus de debat al qual ens
ha conduït el Govern d'aquesta Comunitat Autònoma i, en
concret, el seu President; és per això que, malgrat que algunes
de les propostes que s'han presentat podrien ser, evidentment,
votades favorablement, algunes per inocues, algunes perquè en
no dir res no diuen res dolen, per tant no hi ha motiu per
oposar-te, i algunes, doncs no les votaríem a favor; nosaltres
també participarem d'aquesta postura d'abstenció generalitzada.
Però s'ha d'entendre, efectivament, que aquesta postura
d'abstenció generalitzada és, sobretot, una manera de protestar
per un debat que, des del nostre punt de vista, ha quedat
desvirtuat, un debat que no ha respost al contingut que li preveu
el reglament, un debat del qual han estat indegudament
exclosos els ciutadans d'aquesta comunitat i els seus problemes;
i un debat amb el to del qual és evident avui el Grup
Parlamentari Popular s'ha solidaritzat plenament.

Davant aquesta situació i en protesta per aquesta situació,
votarem abstenció, o ens abstendrem sistemàticament a totes les
propostes presentades pel Grup Parlamentari Popular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del PSM, té la paraula el Sr.
Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, senyores i senyors diputats, amb quatre o cinc
en tendré prou Sr. Jaén. Les paraules, no massa imaginatives,
ho hem de reconèixer, del President Sr. Matas quan començava
el seu discurs de despús-ahir, les Balears van bé, varen ser
contestades pels diferents portaveus en el debat d'ahir, posant
en dubte per a qui van realment bé les coses en aquestes Illes
nostres. Avui, a la vista de les 48 propostes de resolució que
presenta el Grup Parlamentari Popular, hem de convenir que
potser per a qui no van tan bé les coses és per al Govern, si el
propi grup parlamentari que li dóna suport l'ha d'instar que
dugui a terme 48 actuacions que, o se suposa que no fa, o, com
a mínim, que no es refia que les arribi a fer. Van bé les Balears
amb la política del Govern de la Comunitat Autònoma? Quan
he llegit les seves propostes he pensat allò de "Bé anam si no
tombam" i qui ho deia tenia dues rodes del carro dins la sèquia.

I em permetin uns comentaris que serviran de
posicionament sobre alguna de les seves propostes que, ho he
de reconèixer, em semblen realment delicioses. Mirin, senyores
i senyors diputats, jo puc entendre que el PP pretengui que el
Parlament, com proposa la seva primera proposta, assumeixi
com a pròpies les línies programàtiques contingudes en el
discurs del President, encara que m'han de reconèixer que
després d'escoltar el debat d'ahir és una mica allò de somiar
truites, és evident que els grups de l'oposició no combreguen,
perquè seria combregar amb rodes de molí amb aquestes línies
programàtiques, com també és evident que el grup del PP sí que
hi combrega per definició; què pretenien idò amb la seva
proposta, alguna sorpresa? La primera prova de la voluntat de
consens? Però que pretenguin que tots els grups donem suport
a la seva tercera proposta instant el Govern a propiciar, així, el
consens de les forces majoritàries del Congrés dels Diputats pel
que a la llei de règim econòmic i fiscal ja em sembla allò que

diuen recochineo, només de les forces majoritàries, ja per
definició les altres queden fora de joc. I no troben que amb
aquesta proposta se'ls veu el llautó?

Però n'hi ha més, sincerament que el PP proposi instar el
Govern, exactament així, a prendre les mesures d'estalvi en
la prestació dels serveis públics per poder reduir els
imposts, em fa el mateix efecte que el d'una moció
reprovatòria de la gestió feta per l'executiu fins ara.
Efectivament, si l'instam ara a fer-ho, vol dir açò que no s'ha
fet fins? I no em contestin, ja sabem que no ha duit aquesta
política d'estalvi. Però, està d'acord el PP que fins ara el
Govern no ha pres mesures d'estalvi en la prestació de
serveis que els permeti reduir els imposts? Idò, què han fet?
Han malgastat aquests tretze anys? Perquè, si ho han, si han
estalviat, on són els estalvis? Per quin motiu no els han
utilitzat per reduir fins ara cap impost? O deu ser que també
en aquesta qüestió de l'estalvi el Sr. Matas ha aconseguit
molt més en un any que la resta dels governants del PP en
tretze anys? Ai!, Sr. Cañellas; ai!, Sr. Soler, quan passem
comptes, algun la història els demanarà responsabilitats per
haver tengut amagada una meravella com el nostre
President, que en un any aconsegueix més competències i
més estalvis que tota la resta en tretze anys del mateix
Govern. S'imaginen, com l'anunci famós, s'imaginen si el
Sr. Matas ens hagués governat des del principi, imaginin
què hauria pogut arribar a fer.

Però senyores i senyors diputats del PP, que ens tornin
proposar una resolució instant el Govern a transferir als
consells tot allò que el President va prometre a la
investidura, ¿quin president dels tants?, n'hem tengut tres,
¿quin president dels tants? Serà possible, una altra vegada!
I què han fet fins ara? I per quin no ho han transferit, per
quin motiu no han duit cap proposta de transferència?
Tampoc se'n fien d'açò? Deu ser aquest el contingut o
l'objectiu de la proposta.

Però llegeixin, per favor, senyores i senyors diputats la
proposta número 16, perquè n'hi ha per llogar-hi cadires; ara
ja no instam el Govern a adquirir finques rústiques a les
Balears, ni tan sols a modificar la seva política que ha fet
que fins ara no n'hagin comprada cap a Menorca ni a
Eivissa, ara l'instam simplement a elaborar una llista de
possibles finques per adquirir. I troben que açò, elaborar una
llista, ho ha d'aprovar el Parlament? No és prou grosset el
Govern per fer-ho, no li poden telefonar, Sra. Salom,
telefonar al President del Govern: Jaume, hauries d'elaborar
una llista de les finques possibles per adquirir amb especial
incidència a les de Menorca, d'Eivissa i Formentera? I el
Parlament ha d'aprovar aquesta, perdonin, "xorrada"? Fins
ara les que havien comprat ho havien fet sense llista? Com
ho feien, la primera empresa, el primer propietari que els
venia a oferir una finca, els ho compram? I a partir d'ara,
serem més rigorosos, tendrem una llista i ho farem pito pito
colorito o per quin sistema?
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I em perdonin, però he tornat veure la mà o, més bé, el
cervell de l'inefable Cardenal Rassinguer darrera la redacció de
la proposta número 18, directrius d'ordenació territorial. Obrir
un gran debat on intervengui el major nombre possible
d'interlocutors socials, ¿no els sona d'alguna cosa, no té un cert
regust de PTP de Menorca? Perquè, i una volta fet el gran
debat, què en feim de les propostes i del consens obtingut, el
que van fer amb el consens del PTP de Menorca, en el tràmit
del qual no van dubtar en apunyalar el propi president del
consell insular d'aquella illa per rompre el consens obtingut per
totes les forces parlamentàries, per tots els alcaldes? I quines
propostes ciutadanes escoltaran, les del ciutadà marquès, les del
ciutadà comte, les del ciutadà baró, les del ciutadà duc, les del
ciutadà terratinent, les del ciutadà urbanitzador o les dels
ciutadans ecologistes? Clar que aquests darrers no són dels
nostres, com va dir un dia el Sr. Cañellas, és a dir, no són dels
seus.

Però senyores i senyors diputats, s'han llegit la proposta 23?
Instar el Govern a complir l'acord sobre recepció de les
emissions de televisions autonòmiques. Però, és que no els cau
la cara de vergonya? No deia ahir el President que els acords
parlamentaris són sagrats? On és la sacralització dels acords si
després els han d'instar a complir els acords que vostès
mateixos han aprovat? A mi és que em cauria la cara de
vergonya o he d'arribar a la conclusió que vostès no són el grup
que dóna suport al Govern, que realment no el suporten, com
nosaltres d'altra banda.

Però, anem a veure una cosa. Mirin la proposta número 18,
i acab, Sr. President. No va defensar i va justificar el Sr. Matas
la nova taxa aeroportuària? No era injust, segons paraules del
President que el pobre pagès, el pobre pescador, el bijuter, el
sabater de Menorca, pagàs les despeses originades pels que
viatjam? El PP no està d'acord amb allò que va dir el President?
La taxa de seguretat sí que l'han de pagar els qui l'utilitzen i
aquesta altra l'han de pagar només segons quins? Jo és que no
entenc aquesta doble política.

Com també em costa d'entendre, sincerament, allò que
proposen a la número 37. Van anar vostès a la darrera Comissió
d'Economia? La setmana passada, el Sr. Jaén Palacios va
defensar un vot en contra d'una proposta del PSM, en la qual el
PSM proposava exactament el mateix, reclamar al Govern de
l'Estat que s'indemnitzi els pescadors perjudicats per les
maniobres de l'OTAN. En aquell moment no va ser positiu, el
Govern ja ho ha fet, no hi ha cap problema; i ara són vostès els
que duen aquesta proposta de resolució. No s'escolten ni vostès
mateixos.

Mirin, senyores i senyors diputats, Sr. President, i ja acab,
el PSM s'abstendrà també davant totes les seves propostes.
Amb el contengut d'algunes, tan genèriques com són, hi
podríem estar d'acord, però la seva actitud d'ahir, la del
President, gens respectuosa amb els grups de l'oposició,
quasi de burla al parlamentaris, i el propi fet que algunes de
les seves propostes o bé contradiguin el discurs del
President o, fins i tot, siguin el reflex de propostes
presentades per l'oposició, amb forma de proposicions no de
llei...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Orfila, ha extralimitat el temps.

EL SR. ORFILA I PONS:

... acab, Sr. President, que ha rebutjat sistemàticament,
ens obliga a mantenir una actitud d'abstenció. El consens,
Sr. President, són tres segons, no s'obté d'aquesta manera;
consensuar no és insultar ni menysprear els altres mentre
s'exigeix o s'insta a acordar determinades coses, consensuar
és atracar postures, dialogar, parlar i tenir clar que la veritat
ni es vostra ni es nostra de forma absoluta, és allò del vers
de Machado "Tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a
buscarla, la tuya guárdatela". Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. El Reglament del Parlament exigeix que hi hagi
una congruència entre les propostes de resolució i el debat
de política general i d'acció de govern de la Comunitat
Autònoma. Existeix congruència entre aquest conjunt de
propostes de resolució i el debat d'ahir?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas, li he de dir que açò és un debat innecessari,
es va reunir la Mesa del Parlament, que vostè sap que és
plural i altament representativa de tots els aquí presents, i va
trobar congruents totes les propostes de resolució. Una altra
cosa és que s'estigui d'acord o no. Jo li demanaria que no
jutgi ara, en aquest moment, la congruència de les propostes
en relació al Reglament, sinó en relació a si tenen el suport
o no tenen el seu suport. Gràcies.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, la meva argumentació era estrictament
política, no era reglamentària, estava parlant de congruència
...
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EL SR. PRESIDENT:

Doncs, no mencioni el Reglament i faci la intervenció de
congruència amb les propostes i el que aquí es va dir, perquè
són congruents en base al Reglament, totes.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, i incongruents políticament, Sr. President. Si un
espectador ahir, fent zaping o escoltant la ràdio, hagués escoltat
a bocins el que passava dins aquest parlament, hagués vist a un
determinat moment al Sr. Matas recomanant al Sr. Balanzat
com s'ha de fer un grup verd, com ha d'actuar des de l'oposició
un grup verd i com ha d'estar estructurat un grup parlamentari
o una acció política d'un partit verd; hauria vist al Sr. Grosske
justificant, a instàncies i a interpelAlació del Sr. Matas, perquè
un regidor de Calvià donava suport al Partit Socialista per evitar
que un "xoriço", un "xoriço" del PP, fos batle de Calvià; hauria
vist a la Sra. Munar explicant les dificultats que té un pacte de
govern de tres partits que actuen en minoria, suportat per un
quart, dins el Consell Insular de Mallorca; hauria vist, a
instàncies del Sr. Matas, al Sr. Sampol intentant explicar la seva
actuació en relació amb problemes judicials d'un regidor del
municipi de Vilafranca; hauria vist al Sr. Crespí intentant
explicar la seva política com a Delegat Provincial o Director
Provincial d'Educació en matèria d'instituts. I s'hauria demanat,
i aquests senyors de què estan parlant? Quin és l'objecte del
debat? De què parlen?

El Sr. Rovira, fa uns moments, es demanava: però vostès
què volen? Quan es debat massa amb uns grups protesten i
quan es debat massa poc també. Miri, li contestaré molt
clarament què volem, volem que es debati el que és el títol
d'aquest debat, un debat general sobre acció política del Govern
de la Comunitat Autònoma, i ahir, lamentablement, no va tenir
lloc aquest debat. I no va tenir lloc aquest debat per exclusiva
responsabilitat del President de la Comunitat Autònoma que va
convertir aquest debat en un debat sobre l'acció dels grups de
l'oposició a altres institucions que no tenen res a veure. Es va
respectar que aquest havia de ser el debat sobre política general
de la Comunitat Autònoma? En el més mínim. 

I clar, com a conseqüència d'això, surten unes propostes de
resolució del Grup Parlamentari Popular que tenen poc a veure
amb el que ahir es va debatre, són unes propostes de resolució
exclusivament laudatòries, unes propostes de resolució que
diuen que el Govern de la Comunitat Autònoma ho fa tot bé i
si no ho fa tot bé ho farà tot bé; unes propostes de resolució que
signifiquen una amnistia a tots i cada un dels compliments de
les resolucions parlamentàries i, fins i tot, d'incompliments
legals, se n'ha parlat d'aquest tema aquí; unes propostes de
resolució que signifiquen, senyors del Govern vostès han
incomplert les sagrades resolucions parlamentàries, es va dir
aquí ahir, el Sr. President de la Comunitat Autònoma va dir que
les resolucions parlamentàries eren sagrades; s'incompleixen i
se li dóna una amnistia a aquest incompliment. I se'ns demana
als grups parlamentaris que en un debat de deu minuts donem
suport a totes i a cada una de les línies d'acció de govern de la
Comunitat Autònoma.

La veritat és que l'actitud del Partit Popular, del Grup
Parlamentari Popular, perdó, queda perfectament resumit
amb la proposta darrera, la número 48; que a mi,
personalment és la que més em preocupa, perquè posa de
manifest aquesta estranya confusió institucional que té el
Grup Parlamentari Popular. Diu: El Parlament de les Illes
Balears insta els diversos grups parlamentaris a intentar
arribar a acords en totes aquelles matèries que puguin ser
d'interès general per a la nostra Comunitat Autònoma. El
Parlament no ha d'instar els grups parlamentaris, però quina
confusió tenim sobre el paper del Parlament a una
democràcia? Què és el Parlament sinó els grups
parlamentaris? El Parlament ha d'instar el Govern de la
Comunitat Autònoma o ha de prendre resolucions que la
Mesa del Parlament ha de posar en marxa, i punt. Però això
és un òrgan de control del Govern; el Parlament no és qui
per dir als grups parlamentaris el que han de fer, perquè, si
no, vostès ho tendrien molt senzill: facin una sola resolució
al principi de legislatura, el Parlament acorda que els grups
parlamentaris donaran suport a tota l'acció política de
govern; la treuran per majoria i ja podem tancar, fins a les
pròximes eleccions. Però què és això? Quina concepció del
paper del Parlament té el Grup Parlamentari Popular? El
mateix que el President de la Comunitat Autònoma, un cor,
un corifeu laudatori, un corifeu que ha d'evitar tota la
discussió sobre l'acció política del Govern de la Comunitat
Autònoma, perquè aquí el que hem de fer és callar i, si de
cas, en la mesura del possible estendre la porqueria per tot.

Miri, no, volem fer-nos respectar. Ahir aquest Parlament
va donar una espantosa imatge del que és la classe i una
institució política de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, lamentable. I nosaltres volem que aquest Parlament
es respecti, i per fer-se respectar hem de començar per
respectar-nos a nosaltres mateixos. Senyors del Grup
Popular, vostès treuran endavant aquestes propostes de
resolució, però no amb els nostres vots.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Record que la votació serà
a la una i quart. Se suspèn la sessió.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, demanaria per favor que
prestéssim atenció per poder agilitar al màxim les votacions.
Abans de cada votació el President pronunciarà aquelles que
es faran de manera separada, i si hi ha qualque moment en
què es vol un altre tipus de votació, per favor, que es
demani.



3448 DIARI DE SESSIONS / Núm. 81 / fascicle 5 / 8, 9 i 10 d'octubre del 1997

Abans de passar a la votació, demanar als serveis de la
cambra que transcriguin el contingut de totes elles en el Diari
de Sessions, tal com ja vam quedar a la Junta de Portaveus i a
la Mesa.

En primer lloc, votarem la proposta de resolució presentada
pel portaveu del Grup Parlamentari Socialista, portaveu del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, portaveu del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i portaveu del Grup Parlamentari
Mixt.

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

Vots en contra, es volen posar drets?

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

I anam a votar les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari Socialista. Votarem, en primer lloc, la
proposta número 3, perquè hi ha hagut una petició de votació
separada. És així, Sr. Balanzat?

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposta
de resolució número 3 del Grup Parlamentari Socialista, es
volen posar drets? Poden seure, gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 16; en contra, 40; abstencions, 4. Queda
rebutjada la proposta número 3.

Passam a votar la proposta número 5 del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor, es volen posar drets per favor? Poden seure,
gràcies.

Vots en contra no n'hi ha. S'aprova per unanimitat.

I passam a votar les propostes del Grup Parlamentari
Socialista números 1, 2, 4, 6 i 7.

Vots a favor, es volen posar drets? Poden seure.

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure gràcies.

Vots a favor, 28; en contra, 31; cap abstenció. Queden
rebutjades les propostes números 1, 2, 4, 6 i 7 del Grup
Parlamentari Socialista.

Anam a passar a la votació de les propostes presentades pel
Grup Parlamentari...

LA SRA. SALOM I COLL:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula, Sra. Portaveu del Grup Parlamentari
Popular.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Era per anunciar que
retiram la proposta número 48.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a votar les propostes...

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sr. President, demanaria votació separada de la proposta
número 2.

EL SR. PRESIDENT:

Són les propostes de resolució del Grup Parlamentari
Popular. Per tant, es voten conjuntament les propostes de
resolució números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
i 47. La 48 ha estat retirada.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor? Poden
seure, gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions, es volen posar drets?

Vots a favor, 31; cap en contra; 28 abstencions. Queden
aprovades aquestes 47 propostes de resolució presentades
pel Grup Parlamentari Popular.

Passam a la votació de les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
Passarem a votar conjuntament...

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Perdoni, Sr. President, ara sí. Demanaria votació
separada de la segona, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

La proposta segona o tercera, ha dit? Segona. Sr. Tur?



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 81 / fascicle 5 / 8, 9 i 10 d'octubre del 1997 3449

EL SR. TUR I TORRES:

Sí, Sr. President, també votació separada de la número 3 i
número 13.

EL SR. PRESIDENT:

La proposta número 1 de resolució ha estat ja incorporada
en la votació anterior de la proposta de resolució del Grup
Parlamentari Popular.

Anam a votar ara la proposta de resolució número 2.

Vots a favor, es volen posar drets? Poden seure, gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets?

Vots a favor, 29; en contra, 30. Queda rebutjada aquesta
proposta de resolució.

Anam a votar la proposta de resolució número 3 i número
13.

Vots a favor, es volen posar drets? Poden seure, gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 12; en contra, 31; abstencions, 16. Queda
rebutjada la proposta número 3 i la proposta número 13.

Anam a votar ara les propostes de resolució números 6, 7 i
18.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor? Poden seure.

Vots en contra? Abstencions, no n'hi ha. Queden aprovades
per unanimitat les propostes números 6, 7 i 18.

I ara passam a votar les propostes de resolució números 4,
5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20 i 21.

Vots a favor, es volen posar drets? Poden seure, gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure, gràcies.

Vots a favor, 28; en contra, 31; cap abstenció. Queden
rebutjades totes aquestes propostes de resolució.

I passam a votar les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, on hi ha la petició de
votació separada de la número 12 i de la número 13, de dos
grups diferents.

Molt bé, anem fer, primer de tot, la votació de la proposta
d'Esquerra Unida número 12.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure,
gràcies.

Abstencions?

Vots a favor, 10; en contra, 31; abstencions, 18. Queda
rebutjada aquesta proposta de resolució.

I anam a votar conjuntament les propostes de resolució
números 13, 29, 31, a la qual s'ha incorporat la transacció "i
consells insulars", 33. Repetesc, propostes que votam
conjuntament: 13, 29, 31 i 33.

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

Vots en contra?

Abstencions? S'aproven per unanimitat.

Anem a votar la resta de propostes, que són les números
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 i 34. 

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

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure,
gràcies.

28 vots a favor; 30 en contra. Queden rebutjades
aquestes propostes de resolució.

I passam a votar les propostes de resolució presentades
pel Grup Parlamentari Mixt. En primer lloc, votarem la
proposta de resolució número 4 i número 14 conjuntament.
O separadament 4 i 14? Conjuntament. Separadament.

Anam a votar la proposta de resolució número 4 del
Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Vots a favor, 10; en contra, 49; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta número 4.

Anam a votar la proposta número 14.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?
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8 vots a favor; 47 en contra i 4 abstencions. Per tant, queda
rebutjada aquesta proposta de resolució.

Passam a votar ara les propostes de resolució números 7, a
la qual s'ha acceptat la transacció substituir la paraula
"consensuar" per "intentar"; la proposta número 9 i la proposta
número 15.

Vots a favor de les propostes números 7, 9 i 15, es volen
posar drets, per favor?

En contra?

Abstencions?

Queden aprovades per unanimitat.

I passam a votar les propostes de resolució números 1, 2, 3,
5, 6,...

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Demanaríem la votació separada de la número 5.

EL SR. PRESIDENT:

La número?

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

5.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons? La número 5, molt bé.

Vots a favor de la proposta de resolució número 5, es volen
posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 10: en contra, 31; 18 abstencions. Queda
rebutjada la proposta de resolució número 5.

Hi ha cap més petició de votació separada? Sr. Pons?

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

Sr. President, voldríem votació separada dels punts 10, 11,
12, 13 i 16, separats.

EL SR. PRESIDENT:

Anam a votar les propostes de resolució números 10, 11, 12,
13 i 16.

Vots a favor, es volen posar drets? Poden seure, gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 12; en contra, 31; 16 abstencions. Queden
rebutjades aquestes propostes de resolució.

I anam a votar les propostes de resolució números 1, 2,
3, 6, 8 i 17. La 9 està votada i està aprovada per unanimitat.
Repetesc, anam a votar les propostes de resolució números
1, 2, 3, 6, 8 i 17.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 31; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes propostes de resolució.

I no havent-hi més assumptes a tractar, moltes gràcies
per la seva col•laboració. S'aixeca la sessió.
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