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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Ocupin, per favor, els seus
escons. Començarem el debat de les propostes de resolució
presentades pels diversos grups parlamentaris derivades del
debat general sobre l'acció política del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. El debat de les propostes de
resolució es farà seguint l'ordre de menor a major, una volta
concloguin aquests debats, es passarà després a la votació de les
propostes de resolució que es farà, tal com marca el Reglament,
per ordre de presentació al Registre. Els debats d'aquestes
propostes es durà a terme de la manera següent: hi haurà la
intervenció per part del grup que presenta les propostes de
resolució, per un temps de deu minuts; després hi haurà la fixació
de posicions per part dels altres grups en torn a aquestes
propostes, per un temps de cinc minuts, i no hi haurà rèpliques
ni contrarèpliques, tal com venim fent ja en anys anteriors, a no
ser que s'obrin qüestions totalment noves, alienes a les propostes
de resolució. Com he dit, acabats aquests debats, es procedirà a
la votació per ordre de presentació d'aquestes propostes de
resolució. 

En primer lloc, idò, podem veure les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Mixt, que m'indiquen que es
dividiran el temps. Té la paraula el portaveu Sr. Balanzat per
defensar les seves propostes.

Per disposició del Sr. President, s'inserten les quinze propostes
de resolució, presentades pel diputat Hble. Sr. Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a regular, en el termini de tres mesos, el
soterrament de les noves línies elèctriques d'alta tensió així com el
soterrament progressiu de les ja existents, especialment a les àrees
afectades per la Len.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a decretar una moratòria urbanística que
contempli la suspensió de les tramitacions urbanístiques dels
ajuntaments i dels consells insulars, dels instruments de
planejament (aprovació de plans parcials i de projectes
d'urbanització) respecte dels sòls urbanitzables i aptes per
urbanitzar d'ús turístic, residencial i mixt.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que presenti durant aquest període de sessions
a aquest parlament, un projecte de llei general del turisme en el
qual per crear una nova plaça turística, se n'hagin d'eliminar dues
d'obsoletes, sense excepcions i que aquestes places hagin de complir
amb indicadors ambientals sostenibles en matèria d'energia, aigua,
així com l'adaptació al paisatge peculiar.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, abans de tres mesos, el Pla
energètic de les Illes Balears.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar abans de tres mesos un Pla
regional del clima, en els termes aprovats en aquesta cambra
el 12 de novembre del 1996, a fi de reduir les emissions de
CO2 i altres gasos hivernacle un 20%.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a incrementar, en un termini de tres
mesos, el nombre de places en residències per a les persones
majors a les Pitiüses.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la creació d'una xarxa de reserves
marines al litoral de la Comunitat Autònoma, abans de la
finalització d'aquesta legislatura.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a posar tots els mitjans al seu abast per
tal de prohibir, per motius ecològics i econòmics, l'extracció
d'arena del fons marí per a la regeneració artificial de platges,
fent menció especial a l'extracció que es pretén fer de 5 milions
de metres cúbics a la zona de sa Talaia, a la costa nord-est de
l'illa d'Eivissa.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a incloure una partida del 0'7% del total
dels pressuposts del 1999, destinada al finançament de
projectes a països en vies de desenvolupament, i aquests fons
impliquin la cogestió amb ONGs de prestigi.

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

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a renunciar a la construcció de projectes
prevists com l'autopista de Llevant o l'autovia Eivissa-
aeroport, fent una millora i adequació de les carreteres ja
existents.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a protegir els drets socials de la
immigració del sud, a base d'un programa regional
d'integració cultural que afecti les escoles, l'habitatge, la feina
i la sanitat i que impedeixi la deportació policial massiva
d'immigrants.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a posar en marxa en el termini de tres
mesos, un pla d'ocupació juvenil.

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la creació d'un institut balear de
consum amb delegacions a totes les illes i a poblacions
superiors a 25.000 habitants de caràcter tècnic i independent.
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15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a descartar les incineradores o ampliacions
d'aquestes com a base del nou Pla de residus i a promoure una
legislació que encoratgi l'estalvi i la reutilització de residus amb
indústria local.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
bon dia. Els Verds presentam  una sèrie de quinze propostes de
resolució que pas a descriure i a presentar ràpidament.

En primer lloc, la primera que presentam fa referència al
soterrament de línies elèctriques d'alta tensió, el soterrament de
les noves línies d'alta tensió i el soterrament progressiu de les ja
existents, fent especial menció a les àrees, a totes aquelles que
haguessin de passar per àrees incloses dins la Len. Per tant,
demanam que es reguli aquest soterrament en el termini de tres
mesos.

En segon lloc parlam, com no, de decretar una moratòria
turística que contempli una cosa que tengui un abast molt més
enllà del que va insinuar el president, del que ha insinuat el
president de la Comunitat al llarg d'aquests dies de debat, és a
dir, que inclogui alguna cosa més. Per tant, que inclouria la
suspensió de les tramitacions urbanístiques dels ajuntaments i els
consells insulars, dels instruments de planejament, aprovació de
plans parcials i projectes d'urbanització respecte dels sòls
urbanitzables i aptes per urbanitzar d'ús turístic, residencial i
mixt. Pensam que aquesta sí seria ja una vertadera moratòria que
serviria per poder treballar tranquils, després, en l'elaboració de
les DOT, dels plans territorials parcials, podríem fer-ho, com dic,
tranquil•lament, de manera assossegada, sense tenir por a la
pressió i a l'especulació que pogués donar lloc no fer aquest tipus
de moratòria.

La tercera fa referència a turisme, demanam que es presenti
ja, durant aquest període de sessions, l'anunciada llei general de
turisme, i nosaltres proposam una cosa que és més moderada del
que proposen les DOT. Nosaltres deim, per a cada plaça nova
que es vulgui crear, se n'han de donar de baixa dues, molt més
discrets i moderats del que diuen les DOT que elabora el Govern.
Però, alerta, sense excepcions, sense excepcions, sense trucs,
qualsevol plaça nova, tant si és de 24 estrelles com si és de 2
estrelles, tant si és de turisme rural com si és de turisme alpí, ha
d'entrar en això, per qualsevol plaça nova n'han de desaparèixer
dues d'obsoletes, dues de velles, dues qualssevol. Com dic, és
una proposta molt més moderada que la que proposen les DOT.
Però no només això, sinó que a més aquestes places noves han de
ser noves en tots els sentits, també haurien de complir uns
indicadors ambientals, sostenibles, i haurien de complir uns
criteris com d'estalvi d'energia, estalvi d'aigua, temes d'adaptació
al paisatge, etc.

La quarta és a veure si d'una vegada per totes es presenta
el Pla energètic i podem saber, es pot desvetllar aquest gran
misteri que té el Govern amb els temes energètics.

En cinquè lloc, és una d'aquestes manies particulars
meves, és a dir, torn a repetir a veure si tenc sort, clam
sempre al desert, que una de les poques coses que s'han
aprovat en aquesta cambra, presentada pel diputat que es
parla, deman a veure si per favor es pot complir, es pot
executar el que aquesta cambra va decidir, parl del Pla
regional del clima, en els termes que vàrem aprovar ja fa
dos anys.

Per un altre costat, demanam, especialment a les
Pitiüses, que s'incrementi el nombre de places a residències
per a tercera edat, hi ha una demanda enorme de places a
residència de tercera edat que no està satisfeta, per tant,
demanam que especialment a les Pitiüses es puguin crear
aquestes noves places per a persones majors.

En setè lloc, demanam que es creï ja, és a dir, abans de
l'estiu que ve, una xarxa de reserves marines a tot el litoral
de la nostra comunitat, que sigui una xarxa de reserves
marines, que no sigui una reserva marina, dues reserves
marines, com a cosa simbòlica, sinó que sigui una bona
xarxa, em consta que ja fa temps que el Govern treballa en
aquest tema, però encara no hem vist res, per tant, demanam
que aviat tenguem novetats en aquest tema.

Per un altre costat, demanam que el Govern faci tot el
possible, posi tots els mitjans al seu abast, per tal d'intentar
que, una vegada més, les massives extraccions d'arenes, tan
perjudicials com han dit recentment la Universitat i altres
col•lectius i estaments científics, que faci el possible perquè
s'evitin aquestes extraccions, especialment algunes de molt
greus previstes a l'illa d'Eivissa i alguna altra a Mallorca.

Una vegada més demanam el 0'7% real, no, sense trucs,
no com l'any passat en els pressuposts que ens varen dir que
no, que això ja estava fet, no, no, el 0'7 de veritat, dels
pressuposts per als països més pobres.

En tema de carreteres, no crear carreteres de nou traçat,
sinó millorar les que tenim. 

Renunciar als projectes de l'autopista de Llevant o de
l'autovia Eivissa-aeroport, millorant aquestes carreteres.

Protegir  els drets socials dels immigrants del sud amb
una sèrie de mesures i de programes.

Posar en marxa, abans de tres mesos, un pla d'ocupació
juvenil.
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Crear l'institut balear de consum per tal que els consumidors
tenguin més garantits els seus drets.

I, per últim, descartar que amb el nou pla de residus, o amb
la reforma del pla de residus o amb el que s'hagi de fer ara o
s'estigui fent del pla de residus, descartar les incineradores o
l'ampliació d'aquestes i promoure una legislació que encoratgi
l'estalvi i la reutilització dels residus.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Mixt, té la
paraula la diputada Sra. Maria Antònia Munar per fer la defensa
de les seves propostes.

Deman als serveis de la Cambra que, per favor, transcriguin
totes i cadascuna de les propostes de resolució presentades pels
diferents grups al Diari de Sessions.

Per disposició del Sr. President, s'inserten les quinze propostes
de resolució, presentades per la diputada Hble. Sra. Maria Antònia
Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt:

16.- 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 en el
debat general sobre l'acció política i de govern de l'any passat.

17.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva voluntat
d'establir un acord fiscal bilateral amb l'Estat que trenqui amb el
dèficit fiscal històric que pateixen les Illes i estableixi la capacitat
de gestió per a la Comunitat Autònoma de tots els recursos fiscals
produïts a les Illes Balears, des del compromís d'atendre la despesa
comuna de funcionament de l'Estat i mantenir els mecanismes de
solidaritat amb les comunitats autònomes menys desenvolupades.

18.- El Parlament de les Illes Balears reafirma la seva ferma
voluntat de no renunciar a un règim especial per a les Illes Balears
que inclogui, com a mínim, els aspectes econòmics i fiscals que
contemplava la proposta de Llei de règim econòmic i fiscal especial
per a les Illes Balears, aprovada pel Parlament de les Illes Balears
el 1995.

19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma per tal que iniciï la negociació amb l'Estat de
la revisió del finançament de la Universitat de les Illes Balears per
tal d'arribar a un finançament per alumne igual al finançament per
alumne universitari a l'Estat.

20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma i el Govern de l'estat per tal que habilitin
partides pressupostàries per tal de completar les instal•lacions
docents de la Universitat de les Illes Balears que facin possible
l'ampliació d'estudis universitaris.

21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma i el Govern de l'Estat per tal que iniciïn
les negociacions per al traspàs de competències d'Insalud i
Seguretat Social, incloent-hi en tot cas la gestió del seu règim
econòmic.

22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma per tal que iniciï converses amb el sector
sanitari de les Illes, públic i privat, per tal de valorar les
possibilitats d'establir un sistema sanitari propi que compti
amb tots els recursos existents a les Illes, i garantir una sanitat
de qualitat per als ciutadans.

23.- El Parlament de les Illes Balears lamenta la situació
en què es troben pensionistes, jubilats, vidus i vídues i
disminuïts, amb pensions mitjanes inferiors a les pensions
mitjanes de l'Estat, i sol•licita del Govern de la Comunitat
Autònoma i del Govern de l'Estat mesures per a l'homologació
de les pensions inferiors a la mitjana estatal.

24.- El Parlament de les Illes Balears lamenta la poca
atenció de les polítiques del Govern de la Comunitat Autònoma
cap al sector agrari i ramader, i insta el Govern per tal
d'iniciar una autèntica política d'anivellació de les rendes
agràries i un pla de transferència de recursos econòmics que
facin possible la viabilitat econòmica de la pagesia.

25.- El Parlament de les Illes Balears lamenta la manca de
criteris i objectius del Govern en matèria de política
territorial.

26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma per tal que presenti al Parlament, en un
termini no superior a tres mesos, el Pla de Carreteres, el Pla
Hidrològic i el Pla Energètic de les Illes Balears.

27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per
tal que presenti al Parlament, en el termini d'un mes, el
projecte de llei general de turisme.

28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per
tal que respecti al màxim les actuacions i el marc competencial
de les institucions de la Comunitat Autònoma pel que fa a
ordenació del territori i urbanisme.

29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per
tal que presenti al Parlament les Directrius d'Ordenació
Territorial en el termini de dos mesos.

30.- El Parlament de les Illes Balears reafirma el
compromís de les institucions democràtiques de la Comunitat
Autònoma en la defensa de la llibertat, la igualtat i la justícia,
com a drets irrenunciables de tots els ciutadans de Mallorca,
de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, i rebutja les
afirmacions que posen en dubte la protecció i el respecte de les
institucions de la Comunitat Autònoma en aquests drets
fonamentals i essencials.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en primer
lloc, Unió Mallorquina lamenta profundament la poca
consideració que el Govern d'aquesta comunitat té cap als acords
que aquesta cambra pren. Els de l'any passat encara no els han
posat en marxa, i donat que el Parlament és l'òrgan de
representació més important d'aquestes illes, seria important i
necessari que es tenguessin en compte.

Per una altra part, Unió Mallorquina defensa, en el tema
econòmic, que per més temps no pot ser que 200.000 milions de
pessetes surtin cada any d'aquesta comunitat i no tornin. Aquests
200.000 milions, sens dubte, solucionarien molts dels problemes
que ahir, en aquesta cambra, es varen plantejar, solucionarien
problemes amb el model territorial, amb turisme, amb sanitat,
amb educació, és per tant imprescindible arribar a un acord entre
el Govern d'aquesta comunitat i el Govern central.

També és important insistir en aquell règim econòmic i fiscal
especial per a les Illes Balears que aquest parlament va aprovar
l'any 85, que aquí es va defensar per diferents grups, entre ells el
d'Unió Mallorquina, i que en aquests moments, perquè el Partit
Popular d'aquestes illes ha cedit i no ha estat capaç de defensar-
lo d'una manera valenta a Madrid, ens hem quedat sense aquest
règim. Tan sols en aquests moments tenim el reconeixement de
la insularitat, una cosa òbvia, evident i, a més, aconseguida
gràcies als canaris.

El Parlament també creim que és important que es manifesti
en un tema fonamental, el de l'educació, la nostra universitat rep
menys doblers per alumne que la mitjana de l'Estat, la nostra
universitat tan sols rep 235.000 pessetes per alumne, la resta de
l'Estat, 400.000. És necessari també revisar aquest finançament
i, com no?, és important ampliar estudis a la nostra universitat.
La nostra universitat no pot quedar com una de les pitjors
universitats de l'Estat, és important tenir més estudis, i és també
important que no sigui necessari que 4.000 alumnes, amb el que
això suposa de despesa per a les seves famílies, se n'hagin d'anar
a estudiar a fora.

Pel que fa a tota l'àrea de benestar social, per part d'Unió
Mallorquina, creim imprescindible que hi hagi un traspàs de
competències ja en matèria de l'Insalud i de la Seguretat Social.
També que s'arribi a un compromís entre el que és sanitat
pública, sanitat privada, i que s'aconsegueixi millorar la sanitat
d'aquestes illes, que siguem també en matèria sanitària el mateix
que en educativa, una comunitat de primera, com correspon a la
que és la primera en renda per càpita i la primera en aportar
doblers a nivell de l'Estat. I també és imprescindible prendre
mesures perquè les nostres pensions, les pensions dels nostres
majors, les pensions de disminucions, les de viduïtat, s'equiparin
a la resta de l'Estat. Les nostres pensions, les pensions de la
primera comunitat en renda per càpita, no poden ser, no poden
continuar essent les més baixes de tot l'Estat, és imprescindible
equiparar-les i fer-ho ja.

Pel que fa a l'apartat d'agricultura, encara que el nostre
entranyable president parli d'entranyables xotets, a part de
parlar d'entranyables, és imprescindible i és necessari
prendre mesures. Mesures que han de ser preses ja i d'una
manera dràstica, no es pot tenir tots els agricultors com es
tenen, no es pot consentir per més temps que la seva renda
baixi, que de cada dia els pagesos visquin pitjor, que de
cada dia siguin més majors, que es converteixin tan sols en
jardiners de segones residències. És imprescindible que hi
hagi uns transvasaments de recursos d'aquelles sectors que
són els més productius de cap a aquells que es troben en
aquests moments en una situació de dificultat, però que sí
ajuden i col•laboren perquè el sector del turisme avanci i
sigui de cada dia millor. 

També és important prendre mesures urgents en el tema
d'ordenació territorial, i en aquest sentit tenim les propostes
25. 26. 27 i 28, i també la 29. És importantíssim, creim, que
les mesures en ordenació del territori es prenguin ja, de la
Llei d'ordenació territorial, de fa exactament 11 anys, a les
Directrius, ha passat jo crec que més que temps suficient
com perquè els senyors del govern sapiguessin exactament
quin sostre poblacional pot suportar la nostra illa i també
saber fins on podem créixer. Creim que 11 anys és
suficientment temps com per tenir les idees clares. Si
realment en 11 anys no han estat capaços de saber fins on
podem arribar en creixement, crec que realment són uns
incapaços, i el que hauríem de fer és donar pas a gent que
pugui ser més àgil i que pugui prendre decisions més
ràpides. Si no, si continuam amb aquesta lentitud, no hi
serem a temps, com no hi han estat a temps en matèria
turística, en matèria de plans d'equipaments comercials, si
no volem haver de donar solucions dràstiques i haver de fer
inversions per donar goma-2 a molts dels edificis i a moltes
de les urbanitzacions de cara al futur, no dubti que serà
necessari prendre mesures i prendre-les ja, en aquest
moment.

I sobretot no pretenguin donar al ciutadà una imatge
equivocada del que volem fer, almenys des d'Unió
Mallorquina ho tenim molt clar, no volem en absolut
expropiar ningú, no volem confiscar ningú, no ho hem fet
mai ni ho farem, nosaltres el que volem és, tan sols, ordenar
el nostre territori, nosaltres creim en la seguretat jurídica i
nosaltres creim en el respecte a la propietat privada, però
creim també que per damunt dels interessos particulars
d'uns especuladors, estan els interessos generals de la
societat mallorquina, està el futur dels nostres fills i dels
nostres néts, per als quals Unió Mallorquina vol que puguin
continuar vivint almenys com hem viscut fins ara, i per això
cal prendre mesures, cal prendre mesures encara que es
puguin perdre un nombre determinat de vots, és important
defensar per damunt de tot les nostres illes.
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També és important tenir un pla de carreteres, fa massa anys
que en parlam, un pla d'energia elèctrica i un pla hidrològic. És
important gestionar i planificar, no podem anar, com fins ara, a
salt de mata, la llei del turisme, fa 60 anys que tenim turisme i
encara no tenim una llei, crec que és important que definim
exactament quin és el nostre model turístic. 

I també és important que es respectin les competències de les
diferents institucions, que sàpiga el que és el Govern de la
Comunitat, que té unes funcions coordinadores, amb moltes
matèries, i el que són les competències dels consells insulars, a
les quals sembla que no hi ha, per part del Govern balear, molt
de respecte.

I també reafirmar el compromís de totes les institucions
democràtiques d'aquesta comunitat en el que és la defensa de la
llibertat, de la igualtat i de la justícia, temes dels quals se'n parla
molt, però dels quals hi ha molt poca gent que hi tengui una certa
consideració i que realment hi cregui.

Amb tot això, Sr. President, crec que donarem per vàlid
aquest debat i si s'aproven algunes d'aquestes propostes,
desitjaríem que fossin totes, no haurem donat tot aquest temps
que hem passat en aquesta cambra, per perdut.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Grups que vulguin fer ús de la
paraula? Per part d'Esquerra Unida, Sra. Thomàs. Per fixar la
posició entorn a aquestes propostes de resolució.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
el Grup d'Esquerra Unida donarà suport a totes les propostes de
resolució presentades pel Grup Mixt, amb excepció de la número
18, però que després explicaré. De les 15 primeres voldríem
comentar només que coincidim totalment amb la filosofia que les
inspira i n'hi ha algunes que són coincidents amb les nostres, amb
les que Esquerra Unida proposa, però respecte de la proposta de
resolució 3, ens hagués agradat que hagués estat una mica més
audaç i hagués fet referència que les DOT precisament marquen
la possibilitat que per a cada nova plaça turística se n'eliminin
tres d'obsoletes, i en aquest sentit, el fet que se'n proposin només
dues, ens sembla una mica tímid; ara, així i tot li donam suport,
i haguéssim plantejat nosaltres la mateixa redacció que diuen les
Directrius d'Ordenació Territorial.

Respecte de les altres resolucions, a la 18 ens
abstendrem, ja que pensam que no es pot o no coincidim
amb la resolució, quan parla que tengui els mateixos
aspectes econòmics i fiscals de la proposta de llei de règim
econòmic i fiscal aprovada pel Parlament de les Illes
Balears l'any 1995, ja que el Grup d'Esquerra Unida, en el
Congrés de Diputats, ja va manifestar que no estava d'acord
amb el contingut d'aquest projecte de llei, ja presentàrem
esmenes, i pensam que el fet del contingut d'aquell projecte
de llei, evidentment, ja retirat o ja totalment canviat
manifesta o demostra una filosofia d'un model de
desenvolupament que no podem compartir. En aquest sentit,
a la proposta 18 ens abstendrem.

I respecte de la proposta 21, només comentar que,
evidentment li donam suport, però voldríem fer constar que
és una de les atribucions que donen els estatuts d'autonomia
de la via del 151 i una vegada més es demostra que en el
nostre camí de l'autonomia, amb la nostra tímida i pobra
reforma de l'Estatut que s'ha d'aprovar al Congrés de
Diputats, evidentment no ho assolirem.

Respecte de tota la resta de les resolucions, votarem
afirmativament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
també per manifestar el suport del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista a pràcticament totes les propostes de
resolució. Sí dir un parell de coses en aquest sentit,
manifestar un parell de coses sobre algunes.

Referent a la moratòria urbanística, pràcticament va ser
el debat d'hair, tots els grups vàrem poder opinar sobre
quina era la moratòria, un poc, que volíem, i el que va
quedar ben clar és que el PP no volia aquesta moratòria, per
tant crec que és important reafirmar amb el nostre vot els
grups que vulguin realment aquesta moratòria urbanística.

Referent al projecte de llei general de turisme, que tant
demana la Sra. Munar com el Sr. Balanzat, jo crec que aquí
ens podríem allargar molt, val més demanar la llei i
pràcticament llavors la nostra feina serà aconseguir una llei
així com voldríem, perquè jo aquí sí que vull dir i vull
manifestar que el nostre grup pensa que ja no només és un
problema turístic, el tema de les places turístiques, és un
problema principalment urbanístic. La llei aquesta turística,
haurem de veure què feim amb aquestes places que donam
de baixa, perquè si realment es reconverteixen en
apartaments no turístics, posa cosa solucionam. Però jo crec
que això és un debat molt més ampli, no hi entraríem,
purament dir que estam d'acord que es presenti dins aquest
període de sessions per poder-se discutir clarament, perquè
el que ens temem més, i creim que és això, és que realment
amb aquesta llei general turística puguin rebaixar el que a
les presses volgueren fer aquí. I vostè sap que ja comencen
a dir que algunes zones no estan saturades, això ens
preocupa molt i esperam poder fer feina dins aquest període
de sessions amb aquesta llei.
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Respecte d'altres, com la 6, clar, jo crec que aquí li  han de dir
que sí, perquè si realment no són capaços ni de fer dues places
més, en el sentit, quan vostè no diu quantes, jo crec que el Partit
Popular si té un poc de seny, forçadament ha de dir que sí perquè
en deu tenir alguna de programada, quasi sempre ens diuen que
ho tenen tot a punt.

Quant a l'extracció d'arena, crec que això és un problema
greu, un problema greu que el Govern i el Parlament de les Illes
Balears s'ha de pronunciar clarament. Hi ha una polèmica
actualment entre la Universitat i Costes, que crec que és una
polèmica que ens ha de dur a qualque lloc, hi ha moltes zones
que estan pendent d'aquestes resolucions, perquè crec que el
tema és un tema important.

El 0'7, el nostre grup, completament d'acord.

Quant a la proposta 10, jo li he de dir que el nostre grup
sincerament hi està d'acord, però amb certs matisos. Nosaltres
creim, i així ho hem defensat, que un desdoblament de la
carretera, per exemple, Manacor-Palma, és necessari, que alguns
d'altres desdoblaments es poden plantejar, les variants, com per
exemple la de Vilafranca és completament necessària, aleshores
jo no sé si això queda clar, si per a nosaltres, això, vull dir, no
són nous traçats, per tant, vull dir que per al nostre grup, deixant
clar una mica quina és la nostra política i enllaçant amb la
proposta 11, completament d'acord en contra de les autopistes,
i de qualque manera direm que sí pràcticament a totes les altres,
tant les de la Sra. Munar com les seves, també posant la 15 i
dient clarament que com a base ens sembla bé, i aquesta és la
nostra política, pràcticament, ara, el que no podem fer és oblidar
el que tenim, i realment a Mallorca hi ha una incineradora,
aleshores, en aquest sentit, dir clarament que estam d'acord que
com a base sigui el nou pla de residus promoure tot el que vostè
ens demana, és un estalvi i una reutilització de residus en
indústria local, però deixant ben clar que el que tenim hi és.

En aquest sentit anirà el nostre pronunciament. I dir que les
propostes van un poc també en la línia del nostre grup i tendran
pràcticament el nostre suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, la diputada Sra. Carme Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
respecte de les propostes de resolució presentades pel Grup
Mixt, per part d'Els Verds i d'Unió Mallorquina, nosaltres
començarem per explicar que donarem suport a totes les
propostes de resolució que tenen a veure amb el que el
nostre candidat ahir posava de manifest i amb el que el
propi Partit Popular posa de manifest avui en les propostes
de resolució que es presenten, és a dir, donarem suport a tots
els projectes que durant quinze anys estan sense resoldre a
la nostra comunitat autònoma, i, per tant, que nosaltres
creim que de forma immediata, com els que les presenten,
s'haurien de resoldre, a poc a poc, segons el president.

Línies d'alta tensió, també el pla energètic, ordenació
dels sòls urbanitzables i aptes per urbanitzar, Directrius
d'Ordenació Territorial, llei general de turisme, quinze anys
també sense fer-la, per crear una nova plaça turística que se
n'eliminin dues d'obsoletes, ara es fa el contrari, tot i que
com li han recordat les DOT són més agosarades.

Presentar immediatament el pla energètic,
infraestructures socials a les Pitiüses i a totes les Balears,
cal recordar que ahir el president es va comprometre a pagar
totes les places per als no vàlids, els vàlids no sabem què
han de fer, encara.

Pla d'atenció a la immigració, que ni tan sols es presenta
com a proposta per part del Partit Popular, que hagi de fer
al Govern, per tant nosaltres pensam que també s'ha de dur
a terme en aquesta legislatura.

Pla d'ocupació juvenil, i els que no són juvenils, perquè
aquesta comunitat autònoma no té pla d'ocupació, pla
d'ocupació, i recordar al Sr. Matas que els pactes s'han de
complir i que va fer un pacte per a l'ocupació que no va
complir.

Complir les resolucions de la Cambra, clar, cada any
haver de dur una iniciativa com aquesta al Parlament, ja és
el súmmum d'una cambra parlamentària, és a dir, haver-li de
recordar, un any rera l'altre, al Govern, que ha de complir el
que aprova l'any anterior o el que aprova, o les esmenes que
aprova als pressuposts, és ja el súmmum del debat
parlamentari, recordar-li cada any, al Govern, que l'any
passat no les va complir, que l'anterior tampoc i que
l'anterior tampoc.

Manca de criteris i objectius en matèria de política
territorial. Efectivament, ho demostren cada dia amb les
declaracions que es fan, públiques, i amb la presentació i
anuncis espectaculars de moratòries sobre moratòries.

Vull també fer menció que el Grup Socialista s'abstendrà
a algunes de les propostes que es presenten, no perquè
estiguem en contra, no perquè no hi estiguem en contra,
però tampoc no hi estam a favor, tal com estan redactades.
El Grup Socialista no està en contra de regular l'extracció de
sorra a les platges, no està en contra de propiciar l'ampliació
i modificació de nous traçats de carreteres que puguin evitar
nous traçats amb fort impacte ambiental, però hem de
pensar que les variants, les rondes, això, també són nous
traçats, i, per tant, nosaltres, tal com està redactada no li
podem donar suport.
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Promoure legislació que encoratgi l'estalvi i reutilització de
residus, que redueixi al màxim possible el tractament de fems,
però tal com ho redacten, nosaltres no li donarem suport. 

I el Grup Socialista també està a favor, sempre, de millorar el
finançament de totes les competències, incloses les
universitàries, sempre que sigui possible, però tal com està
redactada tampoc no li podem donar suport.

Iniciar els traspassos de competències per assumir totes les
competències estatutàries, completament d'acord, totes les
competències estatutàries.

Votarem en contra de dues propostes, les 17 i 18, el nostre
model fiscal no és el model fiscal d'UM, com és clar i com hem
mantingut en aquesta cambra, i tal com hem mantingut des del
primer dia en el règim fiscal, nosaltres mantenim la nostra
coherència i votarem en contra d'un règim fiscal a posta per a
Balears que, com denunciàvem al seu moment, implica un
paradís fiscal i tal com estava previst o tal com es planteja és
inabastable.

Després d'assumir, el Partit Socialista, el cost polític que ha
suposat mantenir la coherència en aquest tema, nosaltres no li
votarem a favor, i recordem que el règim que hi ha aprovat era
el antes llamado régimen fiscal de las Islas Baleares, antes llamado,
com en Prince.

Per resumir i per acabar, els volia posar de manifest, idò, que
votarem a favor de tot excepte les abstencions a les propostes 8,
10, 11, 15, 19, 20 i 21, i en contra a les 17 i 18. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, dels
discursos del president fets ahir en aquesta mateixa cambra ja es
poden deduir més o manco quines seran les postures del Partit
Popular referents a aquestes propostes de resolució que avui
presentam aquí. Pel que fa a les propostes presentades pel Grup
Parlamentari Mixt, al Sr. Balanzat li vull que pràcticament
votarem que no a totes, ni tan que ho demanin per favor, com ha
fet amb la resolució número 5; tampoc en aquesta avinentesa li
votarem que sí. És a dir, a la número 1 li votam que no, a la 2
també li votam que no, a la 3 també li votam que no; a la 4, per
tal que almanco salvi l'honor, li votarem que sí. A la cinquena
també li votarem que no; a la sisena li votarem també que no, i
ja sé que els fa molta de ràbia que els diguem que el Govern ja
ho fa, però és que si estiguessin al corrent de les activitats del
Govern sabrien que hi ha un pla de l'any 98 fins al 2000, on es
preveuen 12.566.000 pessetes, i vull recordar aquí, perquè és
molt interessant, que una de les illes d'aquesta comunitat té la
ratio més alta de tot Espanya pel que fa a malalt/llit. 

A la número 7 també li votarem que no, perquè ja ho
feim en una proposta del Partit Popular. La número 8 també
que no. La número 9 també nosaltres feim la mateixa, i jo
demanaria o, millor dit, no puc demanar, però ens estranya
una mica que aquí hi hagi ONG de prestigi i unes altres que
sembla ser que no ho són; encara que no sé si pot contestar
aquí, ens agradaria saber, almanco per curiositat, quines són
les ONG de prestigi i quines són les ONG que no tenen
prestigi. A la número 10, també li votarem que no; a l'11
també, a la 12, ja s'està fent; a la 13 exactament el mateix
perquè ja ho tenim en marxa, a la 13 ja li dic que no; a la 14
no sabem exactament que estigui dins les nostres
possibilitats econòmiques, de moment, i a la 15 també li
deim que no.

Quant a les propostes fetes per la portaveu Sra. Munar,
per tal que es faci realitat la seva petició quan ha dit que no
esperava que li aprovassin totes les seves resolucions, però
que almanco n'hi aprovàssim alguna perquè aquests dies
d'activitat parlamentària tinguessin èxit, li anunciï que a la
16 li votarem que no, a la 17 també que no, a la 18 -però- li
votarem que sí; a la 19 li votarem que no, perquè com ella
sap o hauria de saber, es farà en el moment que sigui oportú
i possible; a la 20 també li votarem que no, a la 21 li
votarem que sí; a la 22 li votarem també que sí, perquè és
prioritari per al Partit Popular tot el que fa referència a
educació i sanitat; a la 23 també li votarem que sí, a la 24 li
hem de votar que no, igual que a la 25, però a la 26 sí que li
votarem que sí. Finalment, a la 27 no li podem votar que sí
i ho hem de fer en sentit contrari, que no, però li votam sí a
la resolució presentada amb el número 28; i, finalment,
perquè vegi que som molt escrupolosos amb el compliment
dels terminis, si vostè en lloc de dos mesos ens en dóna un
més, que sembla ser que és el que es necessita per tal de
poder portar endavant el pla que vostè demana, idò també li
votarem que sí, si ens dóna un mes més per poder fer poder
fer aquesta feina. I per tal que es vegi també la bona
voluntat i els desitjos d'enteniment amb la Sra. Munar, a la
número 30 també li votarem que sí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Hi ha una transacció a la
número 29: passar el termini de dos mesos a tres mesos.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Vull dir al Sr. Marí que agraïm
aquelles propostes d'Unió Mallorquina que voten que sí, que
acceptam la transacció, perquè si hem esperat 11 anys des de la
Llei a les Directrius no quedarà per un mes, així que ho
acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat, idò, el debat, a la número 29 el
termini passa de dos mesos a tres mesos.

Passam a les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Sr.Grosske,
té vostè la paraula.

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

1.- El Parlament de les Illes Balears, fent-se ressò del debat
reobert sobre la vertebració de l'Estat espanyol i davant
l'esgotament del model de l'Estat Autonòmic, demostrat en el
Projecte de Llei de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, actualment en tràmit al Congrés dels Diputats, es
pronuncia per la reforma de la Constitució Espanyola perquè
aquesta pugui donar cabuda al dret d'autodeterminació dels pobles,
en l'horitzó d'un estat fonamentat en la sobirania de les parts i en la
solidaritat.

2.- El Parlament de les Illes Balears denuncia la política del
Govern balear, contrària al compliment de la Llei de consells
insulars pel que fa a la revisió de les dotacions econòmiques en què
han estat atribuïdes les competències i la promulgació d'una llei de
finançament definitiu dels consells insulars i de creació d'un fons de
compensació interinsular per a corregir els desequilibris existents
al conjunt de les Illes Balears.

3.- El Parlament de les Illes Balears constata i denuncia
l'incompliment, per part del Govern balear, de la Llei
d'incompatibilitats dels membres del Govern i alts càrrecs de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l'incompliment
exagerat del termini establert en la Llei per a l'aprovació dels
reglaments que la desenvolupen.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al seguiment de les obligacions i dels
compromisos concrets, d'ençà la declaració de Menorca com a
Reserva de la Biosfera, en les seves actuacions en matèria
d'infraestructures, carreteres, medi ambient, ordenació del territori,
adquisició de patrimoni natural, etcètera, requerint per a aquestes
el dictamen favorable del Consell General del Consorci "Menorca,
Reserva de la Biosfera".

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a destinar
els 450 milions de pessetes inicialment destinats a la compra de
patrimoni natural a l'illa de Menorca, després que el concurs hagi
estat declarat desert, a l'expropiació dels camins d'accés a les
platges que es demostri que són de titularitat privada.

6.- El Parlament de les Illes Balears, vista la desigualtat existent
quant a adquisició de patrimoni, insta el Govern de les Illes
Balears a incloure, en els pressuposts generals de 1999, de
partida pressupostària suficient per a l'adquisició de patrimoni
natural a l'illa de Menorca i per iniciar l'adquisició dels
monument declarats BIC, del Castell de Santa Àgueda
(Ferreries) i Conjunt Sant Diego-Pati de sa Lluna (Alaior).

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

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar durant aquest període de sessions,
sengles projectes de llei de la música i de l'educació permanent
de les persones adultes, que es revelen com a àmbits d'actuació
abandonats en la política educativa del Govern balear.

9.- El Parlament de les Illes Balears constata la
insuficiència de la dotació econòmica amb què van ser
acceptades les competències en matèria d'universitat i insta el
Govern de les Illes Balears a establir un finançament
plurianual de la Universitat al qual es dediqui almenys la
quantitat corresponent a la mitjana espanyola de dedicació del
PIB al finançament universitari.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar en aquest període de sessions el Pla
integral de joventut de les Illes Balears, en compliment del que
aprovà el Parlament de les Illes Balears a 1996. Així mateix
l'insta a presentar un projecte de llei d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de joventut.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a ampliar les línies d'ajuts del Pla d'habitatges estatal
en el sentit de posar a disposició en règim de lloguer
habitatges adients per a famílies monoparentals i perceptors
de la RMI -salari social- a les tres illes.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
obrir una línia d'ajuts o préstecs a famílies que pateixen
desnonaments forçosos de l'habitatge familiar, per solucionar
l'emergència.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern al
compliment de la normativa autonòmica sobre eliminació de
barreres arquitectòniques a totes les conselleries i
dependències del Govern i a les seves empreses públiques.
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14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
que, a través de l'Ibas, obri una línia d'ajut per a totes les famílies
amb ingressos inferiors a dues vegades el salari mínim, per al
finançament d'aquelles medecines incloses al llistat del decret
anomenat popularment "medicamentazo".

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a convenir
amb els ajuntaments afectats de les Illes el finançament
d'instal•lacions adequades per a l'assentament dels treballadors i
treballadores temporers i les seves famílies.

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar
un pla d'ocupació consensuat amb els agents socials, abans de
l'aprovació dels pressuposts de l'any 1999.

17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a adoptar
les mesures legislatives necessàries per evitar noves urbanitzacions
de caràcter eminentment turístic o aquelles residencials o
turístiques que generin nous nuclis de població.

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar a la baixa les previsions dels plans directors de pedreres,
carreteres i ports esportius.

19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar la Llei de sòl rústic per tal de limitar la construcció de
noves residències a usos agrícoles o ramaders.

20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a aplicar
a les Illes Balears una política de residus que prioritzi la recollida
selectiva, el compostatge i el reciclatge i que contempli l'abocament
controlat dels rebuigs inerts resultants d'aquests procés.

21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en la
seva política de carreteres s'eliminin aquelles actuacions agressives
com el projectes de l'autopista de Llevant a Mallorca o el projecte
de desdoblament del segon cinturó a Eivissa.

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

23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació del Consell Econòmic i Social.

24.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació del Servei Balear d'Ocupació.

25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a incloure
dins els pressuposts generals de la CAIB del 1999 el 0,7% del total
dels pressuposts per a cooperació i solidaritat amb l'anomenat
Tercer Món.

26.- 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 global a les necessitats
sanitàries a les nostres illes.

27.- 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.

28.- 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 de la població de les nostres
illes.

29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dotar de contingut a la Mesa del diàleg social convertint-la en
una eina útil per al seguiment del Pacte per 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.

30.- 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, per començar
vull explicar una qüestió: no demanam per favor a ningú
que voti les nostres propostes; que les voti qui hi estigui
d'acord i qui no, no i, efectivament, no consideram el nostre
honor vinculat al vot de cap grup parlamentari i
especialment, diria jo, del Grup Parlamentari Popular.
Valgui com a introducció necessària després d'una
intervenció que no ha pogut tenir rèplica dirigida a les
propostes del Grup Parlamentari Mixt.

Presentam, com a Esquerra Unida, un total de 30
propostes, que vénen a ser un resum atapeït i, evidentment,
no exhaustiu, d'aquelles qüestions que consideram
políticament més rellevants i pròpies, també, d'aquest tipus
de resolucions, des del punt de vista que hi ha
preocupacions polítiques que tampoc no es troben incloses
perquè poden ser, d'una manera més adequada, objecte
d'iniciatives parlamentàries específiques. 

I començam per un tema que ha estat aprovat en uns
altres termes, però substancialment ha estat aprovat amb el
mateix contingut, pel Parlament de Catalunya recentment,
durant el seu debat de l'estat de la comunitat, que és l'aposta
d'aquest parlament pel dret a l'autodeterminació, dret a
l'autodeterminació que evidentment hauria d'estar recollit a
la Constitució espanyola perquè, efectivament, així com està
redactada en aquests moments la Constitució el que planteja
és la sobirania nacional que resideix en el poble espanyol,
i no permet la lliure autodeterminació dels pobles que
integren aquest estat; dret d'autodeterminació que nosaltres
entenem com un dret a la llibertat dels pobles, com un dret
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elemental i reconegut internacionalment de cada poble per
escriure lliurement la seva història, i que des del nostre punt de
vista, i així ho plantejam, després necessita un desenvolupament
que pot tenir lectures distintes segons cada organització política,
segons cada projecte de país i d'estat que es tengui, i que per
nosaltres passaria per la construcció d'un estat, com es diu aquí,
fonamentat en la sobirania de les seves parts i en la solidaritat
entre elles. Tothom sap que Esquerra Unida fa una aposta per un
estat federal, per una fórmula federal, que pensam que és la
fórmula que millor combina la llibertat dels pobles i el necessari
lligam entre aquests pobles per resoldre problemes que són
comuns -vivim a una societat cada vegada més globalitzada- i
per fer-ho d'una manera solidària; és fins i tot una fórmula apta
per un problema que està obert i que estarà obert durant molt de
temps, que és el problema de la Unió Europea.

La segona qüestió i la segona resolució va referida al tema
dels consells insulars, que ja va ser objecte de la nostra atenció
en el debat d'ahir. Demanam que es faci una revisió de les
dotacions econòmiques amb les quals han estat transferides les
competències als consells insulars, d'acord -d'altra banda- amb
el que diu la mateixa Llei dels consells insulars, que no es
mantenguin els consells en una situació d'ofegament amb unes
competències mal transferides i que hi hagi un fons de
compensació interinsular per corregir els desequilibris existents
entre els consells insulars. En definitiva, volem unes Illes Balears
articulades sobre uns consells insulars potents, que puguin ser
realment el govern de cadascuna de les illes, que vol dir, entre
altres coses, competències i finançament, i també unes illes que
siguin solidàries entre elles i que, per tant, estableixin, entre
d'altres, aquest instrument del fons de compensació.

Demanam, a la tercera resolució, el desenvolupament de la
Llei d'incompatibilitats, en definitiva, el compliment d'un
compromís d'aquest govern que, com que el seu president no és
Superman, no han pogut fer fins ara, però, en definitiva, un
reglament d'incompatibilitats jo crec que és una cosa que
qualsevol dels nombrosos serveis tècnics que assisteixen el
Govern jo crec que ho podrà resoldre amb rapidesa, i si hi ha
voluntat política es pot dur a terme, i és una qüestió políticament
important. I vull recordar que és una qüestió a la qual es va donar
molta importància en el seu moment, i que ha quedat, com tantes
altres coses, en paper banyat i en una cosa insubstancial.

Com efectivament és important la reserva de la biosfera de
Menorca. És una figura que jo crec que ens ha d'enorgullir a tots,
aquesta declaració de reserva de la biosfera de l'illa de Menorca,
però que efectivament ha de tenir la seva concreció, també, és a
dir, la Comunitat Autònoma i el seu govern han de complir amb
els compromisos que aquesta reserva de la biosfera implica i,
entre d'altres, hi ha coses que no es fan com requerir els
dictàmens preceptius del consorci per tal de desenvolupar tota
una sèrie de projectes.

La cinquena resolució fa referència a l'adquisició de
patrimoni natural a l'illa de Menorca. Efectivament hi ha
uns 450 milions de pessetes amb aquesta finalitat. Nosaltres
pensam sincerament que estaven destinats a adquirir la finca
d'Alparico, famosa per diversos conceptes, algun d'ells de
ben negatiu, i que tenia com a finalitat, entre altres coses,
rescabalar expectatives de lucre que finalment varen ser
estroncades en sortir a la llum l'escàndol polític i judicial
que va acompanyar la possible urbanització d'aquesta finca.
En aquest sentit demanam que aquests 450 milions es
destinin a l'expropiació de camins d'accés a les platges que
es demostri que són de titularitat privada.

A la sisena resolució demanam l'adquisició de patrimoni
a l'illa de Menorca i l'inici d'adquisició de monuments
declarats BIC i, en concret, el castell de Santa Àgueda a
Ferreries i el conjunt San Diego-Pati de sa Lluna d'Alaior.
Pensam que hi ha raons més que suficients que justifiquen
aquesta petició; són monuments emblemàtics, monuments
que s'estan deteriorant, entorn dels quals hi ha un moviment
associatiu que reclama la seva preservació, resolucions dels
ajuntaments i que, per tant, això reclamaria i faria necessari
una cosa de la qual hi ha precedents, també, que és una
acció per part del Govern d'adquisició d'aquests monuments.

Quant a la setena resolució, fa referència al II Pla
d'igualtat d'oportunitats de la dona, i el que reclama és una
comissió de seguiment d'aquesta aplicació perquè,
efectivament, aquest és d'aquells tipus de plans que abasten
una sèrie d'actuacions administratives orgànicament
disperses i que dificulten el seu seguiment.

Procuraré anar més ràpid a partir d'ara. La vuitena fa
referència als projectes de llei de la música i de l'educació
permanent de les persones adultes. La novena demana més
dotació econòmica per a la Universitat i, efectivament,
establir una ratio equivalent a altres comunitats en la relació
PIB/finançament universitari. La desena un altre
incompliment, que dins l'11 que vaig anomenar ahir no vaig
anomenar, que és el pla de la joventut a les Illes Balears; és
a dir, que ja serien una dotzena en aquest sentit. Ajudes al
Pla d'habitatges dirigides a famílies monoparentals
perceptores del salari social. També una línia d'ajudes de
préstecs a famílies que pateixen desnonaments forçosos
d'habitatge familiar per a solucions d'emergència. Tema de
barreres arquitectòniques. Responsabilització d'aquesta
comunitat autònoma com han fet altres comunitats
autònomes per pal•liar els efectes del medicamentazo.
Finançament per ajudar a dotar d'instal•lacions adequades
assentaments dels treballadors i treballadores temporers i de
les seves famílies. Evidentment, fer un pacte per l'ocupació
a les Illes Balears, tema absolutament fonamental. 
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Tema urbanístic: que s'adoptin les mesures legislatives
necessàries per evitar urbanitzacions que vagin encaminades a
incrementar l'oferta turística de les Illes Balears o aquelles
urbanitzacions que signifiquin la generació de nous nuclis de
població. La correcció a la baixa dels plans directors de pedreres,
carreteres i ports esportius. La modificació de la Llei de sòl
rústic, no només pel tema de les parcel•lacions, com planteja el
Partit Socialista a la seva resolució, sinó modificació de la Llei
del sòl rústic per evitar que el sòl rústic vegi desvirtuada el seu
propi caràcter amb un ús residencial sense cap dubte abusiu i
degradant d'aquest sòl rústic; per tant, modificació de la Llei de
sòl rústic també perquè la construcció de noves residències
estigui vinculada, en tot cas, a usos agrícoles i ramaders, i sinó
hem d'introduir a les Illes Balears la cultura que el sòl rústic és
això, sòl rústic i no sòl residencial.

Una altra política de residus; tothom coneix ja quina és la
nostra posició, que no passa per incineradores, passa per
recollida selectiva, per compostatge, per reciclatge -acab de
seguida, Sr. President- reciclatge, compostatge i que,
efectivament, els residus inerts que resultin del rebuig o que
quedin rebutjats d'aquests processos de compostatge, reciclatge
i recollida selectiva, vagin a un abocament controlat, que ja no
tendria els efectes negatius que té, per exemple, l'abocar en
massa d'Eivissa perquè ja no hi hauria matèria orgànica en el seu
si. Una altra política de carreteres on l'autopista de Llevant i
altres autopistes no tenguin cabuda. Reclamació de competències
de prestació social substitutòria. Creació del Consell Econòmic
i Social, malgrat que a aquestes altures de la legislatura la veritat
és que ja tot això arriba una mica tard. Creació del Servei Balear
d'Ocupació. 0,7% per al Tercer Món. Pla de salut. Pla d'atenció
als immigrants. Pla de pobresa i exclusió social. Moltes
d'aquestes coses són compromisos incomplerts i, evidentment,
dotar de contingut la Mesa del Diàleg Social, és a dir, dotem de
contingut el diàleg social, que és tant o més important que el
diàleg polític i parlamentari. 

I quant a la Funció Pública, que dins l'oferta de l'ocupació
pública anunciada pel president totes les vacants existents dins
l'Administració autonòmica siguin incloses amb criteris de
transferència i igualtat d'oportunitats. 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 posició? Pel Grup Mixt té la paraula la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Diré que, pel que fa a les propostes,
acceptarem i votarem majoritàriament a favor, llevat de les
propostes número 20, 19 i 18, en les quals ens abstendrem.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Pel PSM-Entesa Nacionalista té la
paraula la Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, vull dir que donarem suport a les propostes de
resolució d'Esquerra Unida perquè pensam o compartim la
majoria d'elles. Però voldria matisar una sèrie d'elements. 

Donarem suport, per descomptat, a la primera proposta,
on es demana que a la reforma de la Constitució espanyola
es doni cabuda al dret d'autodeterminació dels pobles;
pensam i compartim que hem de tenir aquest dret, els
pobles, a decidir quin país volem, basat en uns elements de
solidaritat, és cert, defensa de la nostra cultura, del nostre
patrimoni, la llengua catalana, i el respecte a les altres
cultures i també a la diversitat cultural que tenim, però, això
sí, no assumint les desigualtat que això ens du o hem patit
i patim fins ara. També diré que donarem suport, per tant, a
aquesta proposta i també compartim el fet de denunciar la
política del Govern balear amb el fet de no donar
compliment a la Llei de consells insulars en revisar les
dotacions econòmiques de les competències que hem anat
assumint els diferents consells insulars i, per tant, pensam
que crear el fons de compensació interinsular seria una de
les maneres de compensar aquestes desigualtats en recursos
econòmics, aquests greuges que hem patit, el Consell de
Mallorca particularment.

En relació a les propostes de resolució 5 i 6, pensam que
la compra de patrimoni natural és un bon instrument per
conservar aquest medi natural i també possibilitar l'accés a
aquests espais de tots els ciutadans. Per tant, ens semblen
molt positius també aquest 450 milions de pessetes que
demana Esquerra Unida per comprar aquests camins d'accés
a les platges quan es demostri que no són de titularitat
privada i, per tant, poder tenir accés tots els ciutadans i
ciutadanes al medi natural de les Illes.

És ver i som conscients que l'avalució és l'assignatura
pendent de tots els plans que es van desenvolupant o es van
elaborant des del Govern de les Illes Balears; per tant,
pensam que crear una comissió de seguiment a l'aplicació
del II Pla d'igualtat d'oportunitats és molt positiu, i més
quan -com ens planteja Esquerra Unida- demana que també
hi participin no només els partits polítics que estan
representats aquí, sinó diferents agents socials,
organitzacions socials i també organitzacions de dones.

També compartim les necessitats de donar la qualitat a
l'educació musical quan es demana per part d'Esquerra
Unida l'elaboració d'un projecte de llei de música i també
cal donar la categoria que pensam que tocaria tenir
l'educació d'adults. Hem de donar la possibilitat que
l'educació d'adults sigui un vertader instrument d'inserció
laboral i, per tant, cobrir d'aquesta manera unes mancances
educatives en el col•lectiu d'aquestes persones majors.
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Compartim també les propostes de caire social que planteja
Esquerra Unida, les números 10, 11, 12, 13, 14 i 15 en el sentit
de demanar -i en això feim feina també el PSM- la possibilitat
que les famílies monoparentals o per sectors de renda mínima
tenguin accés a línies d'ajut al Pla d'habitatge. També, igualment,
a famílies que pateixen desnonaments forçosos també a
l'habitatge familiar, com és el cas recent d'una família d'aquí, de
Palma. Demanam -és curiós- es demana al Govern balear que
compleixi la normativa que es va aprovar aquí, en el Parlament,
sobre les barreres arquitectòniques a les mateixes conselleries i
dependències del Govern, que pel que es veu no acaba de
complir-se, i també es demana una ajuda per al finançament dels
medicaments inclosos en el que s'anomena el medicamentazo;
pensam que són elements positius, com també demanar un
conveni Govern i ajuntaments o incentivar un possible conveni
del Govern i els ajuntaments, per donar la possibilitat de finançar
instal•lacions per temporers. Pensam que aquestes propostes o
aquestes actuacions són les que demostrarien o demostraran si és
vera que es pensa lluitar contra les bosses de pobresa.

Quant a allò que es demana que el Govern negociï un pla
d'ocupació, pensam que sí, que és necessari i urgent, però també
s'haurien de tenir en compte els possibles bancs d'ocupació que
feim feina des dels consells insulars, o almanco tenir en compte
les línies d'actuació que potenciam des dels diferents consells
insulars o, almanco, els que facin feina en aquest sentit.

També votarem a favor a la proposta de resolució número 20,
però tampoc descartaríem..., pensam que una planta de
metanització no s'ha de descartar i, a més a més, s'avé amb ajuts
europeus, i perquè també pensam que és necessari prioritzar la
recollida selectiva, el compostatge i el reciclatge. Compartim
amb Esquerra Unida la crítica a la política de carreteres que es
potencia des del Govern. Ens hem pronunciat en contra d'aquesta
política de carreteres i ens pronunciam en contra, també, de
l'autopista de Llevant. 

És una de les propostes reiterades des del PSM i des
d'Esquerra Unida, és cert, la proposta allà on es demana que en
els pressuposts de cada any, per tant, en aquesta proposta és als
pressuposts del nostre govern de les Illes Balears que en els
pressuposts del 99 s'inclogui el 0,7 del pressupost per a
cooperació i solidaritat per als països del Sud. He dit que ja és
una proposta reiterada, però justa i esperam, per tant, que
s'aprovi.

Vull dir també que estam d'acord en el fet que ja és necessari
no complir els terminis, que és una de les constàncies que tenim,
que sabem que fa el Govern balear, però és una urgència ja
plantejar, elaborar i presentar al Parlament, no només elaborar
sinó també presentar al Parlament, el pla d'atenció a l'immigrant
i també el pla de pobresa i exclusió social. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Entranyable president, entranyables diputades i
diputats... Això ve per fer-li un favor, perquè..., a veure si
miram de reblanir-los un poc, perquè la primera piconadora
que ha passat sobre les propostes, segurament les seves
propostes no es votaran a favor, i així per ventura reblanim
un poc l'ambient. A més, s'ha afegit una cosa en el llibre
d'estil d'aquest parlament: ja sabem perquè no es voten a
favor les propostes de l'oposició, perquè no són oportunes,
perquè ja es fa, perquè no són necessàries, perquè no es
marquin els temps, i se n'ha afegit una altra que és "li
votarem que sí per salvar l'honra". Ha estat una cosa
interessant que haurem d'afegir al llibre d'estil.

Fixarem la posició a les propostes d'Esquerra Unida i
vagi per endavant que de les 30 propostes de resolució
votarem que sí a 25, ens abstendrem a quatre d'elles i
votarem que no a una. Comentarem les que pensam que
puguin tenir una miqueta més d'interés, no perquè siguin
menys importants. 

Votarem en contra de la proposta número 1, que fa
referència al dret d'autodeterminació dels pobles. No sé si és
casualitat o no, però vostès han col•locat aquesta proposta
de resolució com la primera; supòs que això no vol dir que
és la primera en el rànquing de preocupacions dels ciutadans
de Balears. Aquest concepte d'autodeterminació és un
concepte que jo crec que no és aplicable a la situació de
Balears, és aplicable a situacions colonials, Balears no és
una colònia, i ens varen dotar d'un text constitucional l'any
78 que estableix un model d'estat inclòs en el títol vuitè,
com és el de l'estat de les autonomies, que canalitza les
aspiracions actualment d'autogovern. A part que podríem
discutir bastant aquesta proposta, perquè vostès parlen del
dret d'autodeterminació dels pobles, no estaria subjecte a
comunitats autònomes, es podrien plantejar drets
d'autodeterminació del poble de Muro, o del poble de
Felanitx, és a dir, que és una proposta que nosaltres no hi
podem estar d'acord.

Pel que fa referència a la proposta número 2 de revisió
de dotacions econòmiques de les competències dels
consells, votarem a favor de la revisió d'aquestes
competències, com no podia ser d'altra forma, per la
denúncia reiterada sobretot dels darrers traspassos de
competències, que han estat mal dotats econòmicament. La
relació que existeix entre, bàsicament, Consell Insular de
Mallorca i Govern balear en matèria de traspàs de
competències està jo diria que caracteritzada per la
desconfiança. L'any passat vàrem proposar que es fes un
dictamen i una comissió d'experts independents i de prestigi
per tal que s'arribàs a un acord del futur traspàs de
competències.
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El fons de compensació interterritorial també és una
necessitat i més avui en dia; veim que s'ha produït un increment
important de les competències a la Comunitat Autònoma, un
increment important del pressupost, que no ha anat directament
proporcional acompanyat d'un increment a les altres
administracions.

Llei d'incompatibilitats. Eternització, una vegada més, dels
problemes en aquesta Comunitat Autònoma. El Partit Popular
l'any passat va dir que la llei estava aprovada i que properament
presentarien el reglament, això és l'escrupolós compliment dels
terminis.

Pel que fa referència a la proposta número 9, en relació a la
dotació econòmica de les competències universitàries, ens
abstendrem. Nosaltres ja vàrem felicitar el Govern per haver
aconseguit una bona dotació econòmica amb el traspàs de
competències a la Universitat.

Pel que fa referència a la proposta número 18, també ens
abstendrem. Vostès insten el Govern a modificar a la baixa les
previsions dels plans directors de pedreres, carreteres, que no
està aprovat, i ports esportius; és una proposta inconcreta,
modificar a la baixa no vol dir res, es pot passar de quatre ports
a tres.

Ens abstendrem al punt número 19, que parlen de limitar les
construccions de noves residències a sòls rústics, a usos agrícoles
i ramaders. Estam segurs que això faria sorgir una nova classe
productiva a les Balears, que serien els agroalemanys, els
agroespeculadors. I l'any que ve podria sortir el president dient
que l'agricultura va tan bé perquè hi ha 3.000 nous productors
agrícoles.

Al punt número 20, en el que fa referència als residus, també
ens abstendrem, coneixem quina és la seva posició. Estam
lògicament d'acord en què es prioritzi la recollida selectiva, el
compostatge i el reciclatge, però nosaltres no descartam la
valorització energètica dels rebutjos, i vostès sí.

Votarem a favor de les altres propostes, les que fan referència
al Consell Econòmic i Social, pràcticament cada any parlam dels
mateixos temes. El 0'7, aquesta proposta tendrà unanimitat, l'any
passat el portaveu del Grup Popular deia: si me cambia el 8'98 por
el 9 le votaremos a favor, és a dir que supòs que tendrà unanimitat
que l'any que ve, el 99, el 0'7 de tot el pressupost de la Comunitat
Autònoma es destinarà a projectes de cooperació i de solidaritat.
S'han perdut un parell d'anys en aquest tema.

I votarem a favor de la redacció dels plans que proposen: pla
de pobresa, pla d'atenció a l'immigrant. Pensam més que és no un
instar un govern sinó un voluntarisme d'autocontrol; és a dir,
nosaltres mateixos ens autocontrolam i plantejam al Govern, al
futur govern de la Comunitat Autònoma que redacti tots aquests
plans que durant catorze anys no s'han redactat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Per part del Grup Popular, té la
paraula el Sr. Avel•lí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Anem
a fixar breument quina serà la postura del Grup Parlamentari
Popular davant totes aquestes propostes de resolució del
Grup Esquerra Unida.

Pel que fa a la primera, que enceta aquest conjunt
referent a la reforma de la Constitució amb la inclusió, o
amb la possible inclusió del dret d'autodeterminació, per
motius obvis, estam totalment en contra. Creim que no és el
moment, per tant, el vot serà negatiu. A més a més, acabam
de sortir d'una reforma, li record, de l'Estatut d'Autonomia
d'aquestes Illes.

Quant a la política del Govern balear relativa a consells
insulars i el seu finançament, creim que la política és
correcta, que si hi ha rebuig en algun moment donat sempre
ve determinat per qüestions d'estratègia o d'oportunitat
política, però que en cap cas per manca de finançament o
per transferències incorrectes.

Quant a la llei d'incompabilitats ja vaig explicar molt
detalladament a una comissió els motius dels retards
d'aquesta llei, però tot açò no ens podia fer afirmar que hi
hagués un incompliment total, sinó un simple retard i allà ho
vàrem explicar de forma molt detallada. Per tant, no li
donarem suport.

Quant a la quarta proposta, que fa referència a la
declaració de Menorca com a reserva de la biosfera, dir que
no compartim la redacció d'aquesta proposta; que, en tot
cas, aquesta és una qüestió que va empènyer en el seu dia el
Consell Insular de Menorca, i ha de ser el Consell Insular de
Menorca que ho continuï fent com ho fa; és a dir, de forma
correcta i amb l'aprovació dels organismes internacionals.

Quant a la cinquena proposta, que fa referència a
l'adquisició de patrimoni natural, als 450 milions de
pessetes, aproximadament, que hi ha; fa referència a
l'expropiació de camins d'accés a les platges. En absolut hi
estam d'acord, no compartim en absolut aquesta filosofia.
Creim que els camins d'accés, quan siguin privats i es
demostra que siguin privats ha de venir per una via de
diàleg i de cooperació amb els propietaris, en cap cas per
l'expropiació.
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La proposta següent fa referència a incloure possibles
adquisicions d'alguns monuments, com ara el Castell de Santa
Àgueda o el conjunt de Sant Diego, el Pati de Sa Lluna d'Alaior;
en absolut compartim tampoc la filosofia. En tot cas, serem igual
d'escrupolosos perquè ho hem estat en l'adquisició de patrimoni
natural, i en tot cas que es fes un concurs i siguin especialistes en
el tema que determinin què és el que s'ha d'adquirir o el que no
s'ha d'adquirir. Perquè com aquests dos que vostè menciona a
Menorca en podem trobar cinquanta.

Amb referència al setè, pel que fa al Pla d'Igualtat
d'Oportunitats de la Dona, vostè proposa una comissió de
seguiment. Cada any s'entrega la memòria i es donen les
explicacions oportunes; ens sembla suficient i ben detallat. I
tampoc no donarem suport al següent, referit al projecte de llei
de la música i educació permanent de persones adultes. Es
treballa en aquest tema, però no necessàriament s'ha de fer una
llei a correcuita i entrar-la abans que acabi la legislatura, s'ha de
fer ben feta i que entri quan es consideri oportú i quan doni
satisfacció plena a aquesta demanda.

Quant a la insuficiència de competències en matèria
d'universitat, crec que el propi president ahir va explicar
perfectament quin ha estat l'itinerari i quina ha estat l'actuació,
en cada cas, de cada govern que ha tengut responsabilitats a
nivell d'Estat; i ara que són aquí aquestes responsabilitats, el
canvi que hi ha existit. Per tant, creim que aquesta no pot ser
admissible.

Quant al Pla integral de joventut tampoc no li donaríem
suport, pels motius expressats anteriorment. I l'11 i la 12, que fan
referència a línies d'ajuts al pla d'habitatge, hem de dir que tant
els habitatges de protecció oficial ja tenen dins elles, dins la seva
regulació, una contemplació a les famílies monoparentals. I pel
que fa referència als préstecs a famílies que pateixen
desnonaments forçosos d'habitatge familiar, hem de recordar la
vigència del Decret 63/86 i 84/94 que contemplen perfectament
aquestes qüestions, per tant, tampoc no les donaríem suport.

Sí donaríem suport a la número 13, de barreres
arquitectòniques; no donaríem suport a la que fa referència a
l'Ibas, en la línia d'ajut al medicamentazo; açò ja es fa i s'ha anat
fent, es va fer ja quan hi va haver el medicamentazo del Govern
socialista a nivell d'Estat. Per tant, no és una cosa nova, s'ha anat
fent i es continua fent.

Tampoc no donaríem suport a la següent, del finançament i
instal•lacions adequades per als treballadors (...), això està
contemplat a nivell d'ajuntaments i a altres llocs que entenem
que no és el propi que vostès aquí plantegen i tampoc no podem
donar suport a la següent, del pla d'ocupació consensuat, perquè
ja està fet aquest pla d'ocupació consensuat.

La 17 fa referència a evitar noves urbanitzacions de caràcter
essencialment turístic o aquelles residencials o turístiques.
Crec que la filosofia en matèria de política territorial i
urbanística va quedar perfectament clara ahir, amb el
discurs del president. La redacció no és la política d'aquest
govern ni del grup parlamentari que li dóna suport. I tampoc
no estam d'acord, pels mateixos motius, per no entendre que
sigui justificable la 18 i 19, relatives al pla de pedreres,
carreteres i ports esportius i a la possible modificació de la
Llei del sòl rústic.

Sí donar suport a la número 20, relativa a política de
residus, hi estam d'acord. I no donam suport a la 21, que fa
referència a la política de carreteres; que s'eliminin traçats
agressius, entenem que els traçats que es faran no són
agressius. Entenem que tampoc no podem donar suport a la
22, que reclama la prestació social substitutòria; crec que
açò és una competència que està bé que estigui en mans de
l'Estat. I pel que fa referència a la creació del Consell
Econòmic i Social, açò ja està previst a l'Estatut.

Sí donarem suport a la 24, 25, 26 i 27, referents al Servei
balear d'ocupació; a la del 0'7%, el 0'7% no feim altra cosa
que complir el que vam prometre, que dins aquesta
legislatura. A partir d'ara es donarà, açò és el que es va
prometre en el seu dia i al que es dóna compliment. I sí
també donam suport al pla de salut, com li anunciava, i al
pla d'atenció a l'immigrant.

I per acabar dir que no donarem suport ni a la 28, que fa
referència al pla de pobresa i exclusió social, perquè ja està
establert per una comissió d'aquest Parlament. No donarem
suport al tema de la Mesa de diàleg social, perquè ja es fa.
I tampoc no donarem suport a l'oferta d'ocupació pública, on
diu que totes les places vacants existents s'haurien de fer
amb criteris de transparència i igualtat d'oportunitats. Totes
les places vacants no és possible perquè ja està pactat amb
els sindicats, i així ells ho varen demanar, especialment,
Comissions Obreres, que hi hagués algunes d'aquestes
places, unes 150 que anassin per via interna i no per entrada
de nous treballadors des de fora.

Per tots aquests motius, i en resum, donarem suport a les
propostes números: 13, 20, 24, 25, 26 i 27, i a la resta no les
donaríem suport. Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I acabat el debat, passam a les propostes
de resolució presentades pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Té vostè la paraula, Sr. Gomila.

Per disposició del Sr. President, s'inserten les denou
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista:
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1.- El  Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dotar en
900 milions de pessetes el Pla de lluita contra la pobresa en el
pressuposts del 1999.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar
i aprovar abans del maig del 1999 un pla de lluita contra la
violència domèstica, des d'una perspectiva interdepartamental,
implicant les conselleries de Treball, Educació, Sanitat i
Presidència,

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a destinar
el 0'7% efectiu dels pressuposts del 1999 de la Comunitat Autònoma
d'ajuda al Tercer Món.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a tramitar
els projectes de llei de transferències als consells insulars en
matèria d'agricultura, cambres agràries i artesania, sense que
aquests projectes suposin un increment o una duplicitat de les
administracions que gestionen el mateix servei.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a allargar
el període d'execució de les obres del Pla Mirall dins l'any 2002 i
que permeti als ajuntaments substituir obres d'embelliment per
obres d'infraestructures bàsiques.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern acorda
iniciar de manera immediata una comissió no permanent d'estudi
del balanç fiscal de les Illes Balears amb l'Estat espanyol.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a modificar
el Pla director sectorial de residus sòlids de l'illa de Mallorca dins
el mes de novembre.

8.- 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.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a no
presentar cap iniciativa que limiti les competències urbanístiques
dels consells insulars.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a agilitar
les gestions i a desplegar les iniciatives necessàries per obtenir a
curt termini el traspàs de totes les competències pendents i
completar això el marc competencial establert per l'Estatut.

11.- El Parlament de les Illes Balears declara que de l'oficialitat
del català han de derivar les mateixes conseqüències jurídiques que
de l'oficialitat del castellà.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en el termini màxim de sis mesos un pla d'inversions
per a infraestructures viàries locals en els propers quatre anys.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
intensificar i millorar l'eficàcia dels programes de lluita contra
la pobresa i l'exclusió social per garantir la dignitat de les
persones i la qualitat de vida.

14.- El Parlament de les Illes Balears acorda la creació
d'una comissió no permanent per a l'estudi de les dotacions
econòmiques de les transferències competencials a la
Comunitat Autònoma durant aquesta legislatura i, si n'és el
cas, exigir la seva revisió.

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
fomentar actuacions que propiciïn l'estabilitat laboral.

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
garanteixi que la construcció dels nous hospitals no suposi la
reducció de llits públics existents per a malalts aguts.

17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'estat a incrementar els recursos humans i econòmics del
Tribunal de Justícia de les Illes Balears a fi d'eliminar la
situació de col•lapse en què es troben.

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
en aquest període de sessions es presenti la llei general
turística.

19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adoptar les decisions necessàries per tal de creat una oferta
d'estudis musicals de nivell superior al Conservatori de les
Illes Balears.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Denou propostes de resolució que presenta el PSM-Entesa
Nacionalista després d'aquest debat de política general. Les
primeres fan referència a política social, amb l'actuació del
Govern al llarg d'aquest debat, i ja vam posar de manifest,
així com en altres iniciatives, la situació que viuen les Illes
Balears, la situació de pobresa en què viuen ciutadans de les
Illes Balears i que va quedar plasmat tant amb l'informe de
Caritas, com amb el de Sa Nostra. Per açò proposam una
actuació del Govern de 900 milions de pessetes que
impliqui diferents conselleries, en un pla de lluita contra la
pobresa; així com l'elaboració i l'aprovació dins aquesta
legislatura d'un pla contra la violència domèstica.

Per altra part, el panorama dibuixat per aquestes dues
institucions, en el seu informe sobre la pobresa, insistim que
les actuacions del Govern han de tenir molta més eficàcia
amb la qüestió dels programes contra l'exclusió social i
fomentar actuacions per aconseguir l'estabilitat laboral dels
ciutadans i sobretot dels joves.
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Així mateix, una proposta de destinar el 0'7% real dels
pressuposts d'aquesta Comunitat Autònoma al tercer món.

Un altre bloc faria referència a les transferències als consells
insulars. Hem vist com les darreres lleis de transferències el que
feien era duplicar una sèrie de funcions, i així es va posar de
manifest en la que es tramitarà dins aquest Parlament,
possiblement dins aquest període de sessions, de transports per
carretera, on veim que una sèrie de serveis transferits als consells
insulars es tornen a crear per la pròpia Comunitat Autònoma.
Nosaltres no volem que açò passi amb la competència que va
prometre al llarg d'aquest debat el President de la Comunitat
Autònoma, que transferiria als consells insulars, com és la
d'agricultura; és a dir que si traspassa aquests serveis no creim
que el Govern els hagi de tornar crear.

I una altre anunci que ens va fer el President del Govern de
les Illes Balears era limitar la capacitat i l'actuació en matèria
urbanística dels consells insulars. Com que en aquests moments
les ordres marxistes i separatistes que governen el Consell
Insular de Mallorca, els rojos, que volen confiscar els béns, les
cases dels pobres pagesos que construeixen amb la seva suor i
amb la seva feina i, evidentment, ve el govern de salvació
nacional, nacional sindicalista del Sr. Matas, per evitar que hi
hagi aquests despropòsits del consell insular, en aquest cas del
Consell Insular de Mallorca. Nosaltres entenem que una
transferència per als consells insulars és bona tant si la gestionen
uns com si la gestionen els altres, i que les transferències no han
de venir en funció de qui gestioni els consells insulars; entenem
que aquesta vegada si el Govern limita l'actuació urbanística dels
consells insulars es farà en base a una mentida, que tots els
ciutadans, que varen veure a través de la televisió, podran
comprovar que realment és una mentida. Aquí pens que no (...)
allò d'aquesta afirmació no s'ajusta a la veritat, sinó que va ser
realment una mentida, que una moció d'un consell insular
serveixi per confiscar béns, és evident que açò no només no
s'ajusta a la realitat, sinó que és una mentida. Per tant, nosaltres
entenem que en base a aquesta falsedat no es poden llevar
competències als consells insulars. I, com he dit abans, les
competències són bones per als consells, la descentralització per
als consells és bona, gestioni qui gestioni; i per açò creim i
proposam, amb la nostra proposta de resolució número 9, que les
propostes que el Govern dugui, tant els projectes de llei com els
projectes de llei de transferències als consells insulars, a aquest
Parlament, no limitin aquesta capacitat que en aquests moments
tenen d'autogovern el consells insulars de les Illes Balears.

Una altra qüestió que es va posar de manifest, al nostre
entendre, va ser el fracàs del Pla Mirall; les crítiques no
només vénen dels partits de l'oposició, sinó que vénen dels
sectors més propers al Partit Popular, com puguin ser els
sectors relacionats amb el món de la construcció, amb un
moment de bonança econòmica per aquest sector, nosaltres
entenem que s'hauria d'allargar aquest pla, que s'hauria
d'allargar en el temps; jo vull recordar que dimarts,
l'Ajuntament de Ciutadella havia d'adjudicar set obres del
Pla Mirall; de les set, cinc varen quedar desertes perquè no
hi havia licitants, és a dir, només se'n  pogueren adjudicar
dues, i nosaltres entenem que açò serà una tònica general a
la majoria d'ajuntaments de les Illes Balears. Per tant, la
nostra proposta és allargar-ho en el temps i permetre,
evidentment, que açò no només serveixi per a obres
d'embelliment, sinó que també serveixi per a obres
d'infraestructura bàsica que necessiten molts municipis de
la nostra Comunitat Autònoma.

Una altra qüestió que és sagnant per als nostres
ajuntaments, quan dic nostres dic de les Illes Balears, no dic
governats pel PSM, és la xarxa viària. Hi ha municipis que
tenen una xarxa viària molt àmplia i nosaltres entenem que
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Govern de
les Illes Balears, dels seus pressuposts, hauria d'ajudar a
aquests ajuntaments a mantenir i a conservar en bon estat la
xarxa viària, perquè és una alternativa a aquestes grans
construccions en carreteres que preveu el pla del Govern.

Un altre bloc de les nostres propostes és sobre les
transferències que l'Estat ha fet a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i estudiar si realment aquestes han
vengut ben dotades o no. Nosaltres entenem que la darrera,
el traspàs d'educació, entenem que va venir infradotat i que
la nostra Comunitat Autònoma hi perdrà doblers en aquesta
competència i volem que açò s'estudiï. Així com la balança
fiscal que té les Illes Balears amb l'Estat, i veure què és el
que es recapta a Balears, què és el que realment s'inverteix
i inverteixen les administracions tant de l'Estat com
autonòmiques, i si s'han d'incrementar aquestes dotacions.

Per altra part, i també va sortir no a instàncies del nostre
portaveus, però sí que ho hem volgut recollir amb les
nostres propostes de resolució, va sortir a la rèplica del
President Matas al portaveu del PSM, el tema de l'oficialitat
de la llengua catalana, pròpia a les Illes Balears. Nosaltres
entenem, ho vam plantejar amb esmenes a la reforma de
l'Estatut, que la nostra llengua ha de tenir les mateixes
conseqüències jurídiques que pugui tenir l'oficialitat del
castellà. Per això, reiteram aquesta proposta amb una
proposta de resolució. Així com  també vam posar de
manifest que la creació de nous hospitals a les Illes Balears
podria suposar la reducció de llits públics que en aquests
moments existeixen per a malalts aguts i concretament a dos
hospitals gestionats per la Comunitat Autònoma. Nosaltres
creim que açò no ha de suposar un detriment d'aquest
número de llits. I també vam posar de manifest la situació
de col•lapse que viuen els tribunals de justícia de les Illes
Balears. Per això, també una resolució en aquest sentit,
perquè el Govern de l'Estat, qui té les competències sobre
aquesta qüestió, posi els mecanismes suficients perquè els
tribunals de justícia de les Illes Balears no visquin aquesta
situació caòtica que en aquests moments hi ha, aquesta
situació de col•lapse.
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Una promesa que ens va fer el Govern i per açò el decret i
després la llei de lectura única de la moratòria turística, és la de
presentar a aquest Parlament la llei general turística. Nosaltres
entenem que si no entra dins aquest període de sessions
difícilment podrà ser aprovada en aquesta legislatura. Per açò
instam el Govern que la presenti i la presenti ja, perquè pugui ser
debatuda en tots els tràmits parlamentaris pertinents abans que
es convoquin les properes eleccions i poder-la tenir enllestida
dins aquesta legislatura.

Per últim, ahir el president va parlar d'un conservatori
superior. En aquests moments el conservatori de les Illes Balears
no té estudis musicals de nivell superior, nosaltres creim que és
un conservatori prou important perquè els tengui i perquè el
president, quan parli de conservatoris superiors es defineixi el
que realment és, conservatoris que tenen els nivells musicals
superiors i no el que tenim en aquests moments, que allò superior
tal vegada serà l'edifici, però no els estudis que allà dins es faran.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups parlamentaris que vulguin
intervenir? Pel Grup Mixt, Sr. Balanzat té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Simplement per anunciar que tant
Unió Mallorquina com Els Verds donarem suport a totes i
cadascuna de les propostes de resolució presentades pel PSM.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. El Grup d'Esquerra Unida també
donarà suport a totes les propostes de resolució que ha presentat
el Grup Nacionalista perquè coincidim amb l'anàlisi de la
situació i perquè coincidim amb aquestes propostes concretes.
Particularment, volem destacar la primera, que és la dotació
econòmica del pla de la lluita contra l'exclusió social i la
pobresa. Aquest és un compromís del Parlament balear adoptat
per unanimitat, un compromís que el mes de març es presenti
davant aquest Parlament aquest pla i, lògicament, preveure que
hi ha d'haver un finançament ja dins els pressuposts de l'any 99
suficient per a la realització d'aquest pla, pressupostat pel Grup
Nacionalista amb 900 milions, és, independentment de la
quantitat anual, és per a nosaltres lògica.

En segon lloc, també creim correcte plantejar un pla de
lluita contra la violència domèstica a part del que és el
segon Pla d'Igualtat d'Oportunitats de la Dona. En aquest
segon pla hi ha una sèrie de programes d'actuació diversos,
molts, i queda indefinit dins aquests programes el que és
una actuació urgent i necessària que s'hauria de prioritzar a
partir d'un tractament individualitzat. La falta de
coneixement de l'execució del segon Pla d'Igualtat
d'Oportunitat per a la Dona lògicament fa més necessària
aquesta proposta, a la qual nosaltres donarem suport.

Igualment, l'instament que es dediqui el 0'7 del
pressupost real, ja veurem al final com es concreta, si és real
o irreal, del pressupost de la Comunitat Autònoma la
cooperació amb el desenvolupament. És una proposta
reiterada, repetida, compartida pels grups, que sembla que
finalment a l'any 99 arribarà a terme. Hi ha una segona part,
que seria com se realitza aquesta aplicació del 0'7%, que no
apareix a la proposta, però que també és un tema obert per
trobar.

Igualment hem d'estar d'acord en què quan es
transfereixin les competències d'agricultura als consells
insulars, recordem que fa sis, set, vuit, deu anys que estan
promeses aquestes competències d'agricultura, i que sembla
ser que finalment es transferiran; i que els entranyables
xotets seran competència dels consells insulars a partir de
l'any que ve, i que ja el Sr. Matas no tendrà competències
sobre els seus entranyables xotets; que aquest traspàs de
competències als consells insulars no representi la
duplicació de l'Administració, com tantes vegades passa i
que la gent del carrer, la gent que ens escolta o ens segueix
per televisió, no entén que traspassant competències als
consells insulars el Govern balear es quedi amb personal,
amb administració, amb despeses sobre unes competències
que ja no són seves. Per tant, totalment correcte.

També correcte que es faci aquesta comissió, ja es va
discutir amb una proposició no de llei presentada pel Grup
Nacionalista fa temps, aquesta comissió d'estudi sobre la
balança fiscal. Es ralla molt, es parla molt, es treu molt el
tema de la balança fiscal, però com a Parlament, no s'ha fet
un estudi en profunditat sobre aquesta qüestió. A nosaltres
també ens agradaria que aquest estudi fos insularitzat, la
balança fiscal de les Illes Balears, però també insularitzada
illa a illa per veure les variables d'aquest comportament.

Igualment estam d'acord amb el punt número 7, sobre la
modificació del pla director de residus sòlids que afecten
particularment l'illa de Mallorca.
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Igualment amb el punt número 8, la resolució número 8,
sobre l'ensenyament de la llengua catalana a les escoles i el
compliment dels objectius de la Llei de normalització lingüística.
Es va aprovar, el juliol del 1997, un decret, conegut com a decret
de mínims, no desenvolupat correctament. El Grup d'Esquerra
Unida fa un any i mig que va presentar una proposició no de llei
de modificació d'aquest decret, que la veurem pròximament a
aquesta proposició no de llei, perquè creim que el decret no
assumeix les quotes que ens hem d'obligar els parlamentaris a
assumir quant a ús i foment de la llengua catalana a les escoles.

El punt número 9, no podem estar d'altra manera més que
d'acord. Ja s'ha amenaçat per part del Govern balear que amb la
llei de moratòria urbanística es retiraran algunes competències
urbanístiques dels consells insulars; fa referència a urbanisme i
fa referència a altres competències. El Govern balear és
centralista, el Partit Popular a les Illes Balears és un partit
eminentment centralista, està en contra que els consells insulars
tenguin poder executiu, ja sigui el Consell Insular de Mallorca en
què hi ha un enfrontament polític, que monopolitza gairebé
aquest Parlament, que en tost de parlar del Parlament parlam del
Consell Insular de Mallorca, com si aquí sigui la seu del Consell
Insular de Mallorca; però també passa amb totes les
competències. Aquesta mentalitat centralista pot ser agreujada si
a partir d'ara competències ja atribuïdes als consells insulars són
reduïdes per part del Govern balear i amb el suport del Grup
Parlamentari Popular. Per tant, ben d'acord amb aquesta
prevenció que la proposta de resolució número 9 preveu o ens
planteja.

Igualment amb la realització de totes les competències
previstes a l'Estatut d'Autonomia i encara no traspassades. Ja
sabem que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és de les
autonomies de tercera categoria, una de les darreres, però
almanco dins aquesta tercera categoria que s'assumeixin les
competències previstes.

També és important la número 11, quant que català i castellà
han de tenir els mateixos drets i el mateix tractament a les Illes
Balears. No entenem que per part del Partit Popular es posi en
dubte aquesta afirmació. Per tant, entenem que es presenti una
resolució i nosaltres li donarem suport.

També donarem suport a tot el que sigui revisió de les
transferències que s'han transferit, que s'han atribuït als consells
insulars i de la dotació econòmica d'aquestes competències.
Dotacions econòmiques que creen dèficits als consells insulars
o que obliguen els consells insulars a mantenir la mateixa baixa
qualitat de serveis que s'ofereix als ciutadans. Açò és
particularment visible en competències com la de règim local, de
cultura, de patrimoni, d'ordenació turística, etc., que s'han
traspassat i, lògicament, a part que la Llei de consells insulars ja
obliga a aquesta revisió i a una llei de finançament definitiu que
comporti la revisió d'aquest finançament, li donarem suport
perquè ja sabem que el Partit Popular, el Govern balear, a la llei
d'acompanyament dels pressuposts del 96, quan ja s'acomplia el
termini per fer aquesta llei de finançament definitiu, va introduir
unes disposicions d'acompanyament que deia que bé, que
d'aquest finançament definitiu ja en parlarem al segle XXI, i
nosaltres trobam que esperar al segle XXI per parlar d'unes
situacions greus per als consells insulars ja és una broma massa
feixuga.

Ja per últim, i per acabar, només fent la referència a la
proposta número 19, la resolució número 19, supòs que el
Partit Popular la votarà a favor. Açò de crear el conservatori
superior de música de les Illes Balears, perquè el Partit
Popular a una resolució que presenta, li dóna suport; jo,
l'únic que he de recordar és que fa tres mesos, una
proposició no de llei d'Esquerra Unida, que demanava
precisament açò, va ser votada en contra pel Partit Popular.
Estam contents que en tres mesos hagin canviat d'idea i que
ara al que deien que no fa tres mesos ells mateixos ho
proposin, lògicament les coses sensates que proposa
Esquerra Unida fa tres mesos, arriben que cauen pel seu
propi pes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Senyors del Grup Parlamentari Nacionalista, anunciar-los
que les donarem suport a totes i cada una de les propostes
de resolució que vostès presenten, i sobre elles només dues
o tres qüestions molt puntuals.

Plantegen, des del Parlament, exigir al Govern que
compleixi les seves promeses sobre transferències de
competències als consells insulars, les competències que
queden en aquest moment en matèria d'agricultura, de
cambres agràries i artesania, i alerten sobre la possibilitat
que això representi, com estam acostumats altres vegades,
un increment i una duplicitat d'administracions per gestionar
aquestes matèries. Crec que falta només aquí afegir que
efectivament tots els recursos de què disposa el Govern per
gestionar aquestes competències han de ser transferits, i per
tant evitar la duplicitat d'administracions, sinó que a més
han de ser degudament finançades, perquè, com es diu d'una
manera popular, gat escaldat aigua freda tem, i sabem que
cada vegada que s'impulsa una transferència per part del
Govern als consells insulars, quasi sempre aquests hi surten
perdent. Per tant, d'acord en alertar, en posar de manifest
aquesta preocupació, i que el Parlament exigeixi al Govern
que es faci amb les degudes condicions la transferència.
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A la número 7 parlen de la necessitat de modificar el Pla
director de residus sòlids urbans a l'illa de Mallorca,
completament d'acord després del que es va dir en el debat d'ahir,
crec que no pot ser d'una altra manera, però jo afegiria dos punts
més aquí: la necessitat que estàs inclòs en aquest punt també el
Pla de residus sòlids de l'illa d'Eivissa, perquè el Sr. Matas,
vàrem veure tant ahir com abans d'ahir que li preocupen molt
muntanyes de bales i bales de fems que puga haver-hi a un
determinat lloc, però veig que no li preocupa gens ni mica el
munt i el caramull de fems abocats a un abocador absolutament
il•legal i descontrolat a l'illa d'Eivissa. Crec que convé posar de
manifest no només l'oblit, la despreocupació, la falta de
coneixement del Sr. President de quina és la realitat a la nostra
comunitat autònoma en matèria de residus, sinó que també posar
de manifest la necessitat que s'ha de modificar -i ho hem portat
a aquest parlament altres vegades- el Pla de residus d'Eivissa per
poder donar solució al problema plantejat amb els residus també
a Eivissa.

Però és que també es va oblidar el Sr. President de
Formentera. Avui el seu grup li esmena relativament la plana i
parla de l'abocador de Formentera, però és que el Sr. President
va oblidar també -i aquí també falta, i ho vull fer notar- que
Formentera no té ni tan sols pla de residus; té un abocador
denunciat com a irregular pels tribunals, posat de manifest que
s'ha de regularitzar a partir del Pla de residus, que és el que diu
la Llei d'ordanació territorial.

La número 9, ja és preocupant que el Parlament haja d'alertar
-nosaltres en tenim una de semblant, li donarem suport, per
descomptat- sobre l'amenaça o la possibilitat que per part del
Govern s'impulsi una cacicada institucional en contra de tres
institucions com són els consells insulars, i que puga rescatar
mitjançant una llei excepcional, o llevar als consells insulars
competències que ja havien estat transferides, i que les tenen
assumides com a plenes.

Respecte de les seves propostes, només aquestes qüestions,
però jo veig una altra qüestió que crec que també és important.
Vostès fan 19 propostes constructives, en positiu. Ens pareix
molt bé, però em sembla deduir d'aquestes propostes que vostès
donen un grau de credibilitat a aquest govern que no es pot
deduir del que s'ha vist en el debat d'aquests dies. Vostès com jo
supòs que coincidiran que hem assistit a una escenificació que
semblava més bé, després de 15 anys de Govern del Partit
Popular, aquell mal estudiant que passa el curs sense fer ni brot,
i que a final de curs pretén en uns mesos aprovar totes aquelles
assignatures de les quals no ha aprovat cap parcial. Clar, això els
professors ho veim, o ho veuen, i saben que això és molt difícil,
que quan ha passat tant de temps sense fer ni brot, per més que
corris al final, si no has aprovat cap parcial és molt difícil que
aprovis. Però miri si ho saben bé els examinadors, que són els
primers que li esmenen la plana, que ja li han posat els deures
per setembre. i ni més ni menys que sobre temes de contingut
social, de sanitat i consum, Consell Econòmic i Social, formació,
recerca i desenvolupament, educació, cultura, energia, legislació
del sòl i urbanisme, medi ambient, infraestructures, Pla
hidrològic, ordenació territorial, residus, Pla director de
carreteres, etcètera. Conclusió: no hi ha aprovat en aquest
moment ni un parcial, i no hi ha la confiança dels examinadors
que en juny hi haja possibilitat de treure. Li han posat els deures
per setembre.

Per tant, veient tot això, senyores i senyors diputats, em
recorda, aquí també el Sr. Matas vaig veure que era molt
aficionat a citar el Sr. Pujol, el Sr. Pujol té una campanya a
Catalunya, la Generalitat, que diu a Catalunya avui és demà.
Veient tot això arribam a la conclusió que aquí avui és ahir
o abans d'ahir, perquè està tot per fer.

Per tant, senyores i senyors diputats del Grup
Nacionalista, donarem suport a les seves propostes, perquè
les consideram constructives i positives, però pensam que
aquest Govern ha perdut el tren, i que per més que corrin, i
per més que des del Parlament, per més que des de
l'oposició facem propostes constructives, és molt difícil que
l'agafin, i per això nosaltres tenim molt poca fe que, a pesar
de l'esforç del seu grup en presentar aquestes propostes de
caràcter constructiu i positiu, l'objectiu es puga complir, En
qualsevol cas, repetesc, moltes d'elles són coincidents amb
les nostres, són propostes constructives i positives, i rebran
el nostre suport.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Fixarem la postura del Grup Popular en relació a
les propostes de resolució del Grup Parlamentari
Nacionalista, i ho farem només d'aquest grup, no com el Sr.
Vicent Tur, que ha dedicat la meitat de la seva intervenció,
Sr. President, a contestar les del Partit Popular.

Donarem suport, de les 19 propostes, a 9 d'elles, i
votarem en contra a 10. la primera parla d'instar el Govern
a dotar amb 900 milions de pessetes un Pla de lluita contra
la pobresa. No la podem votar a favor, perquè vostè sap que
hi ha una proposició no de llei aprovada per aquest
parlament, que precisament fixa que en el termini d'un any
des de l'informe de Càritas es durà a terme aquest pla.
L'informe de Càritas és d'abril del 98, d'enguany, i en
conseqüència fins a abril del 99 no sabrem en aquests
moments com ha de ser aquest pla i com pot dur-se
endavant. En conseqüència seria una proposta de resolució
que aniria en contra d'una proposició no de llei abans
aprovada per aquest mateix parlament.

Sí aprovarem la segona, la tercera i la quarta, que fan
referència al Pla de lluita contra la violència domèstica, al
0,7%, que va ser un compromís del Govern d'aquesta
comunitat autònoma a aplicar durant aquesta legislatura, i
que s'aplicarà en aquests pressuposts que vénen, del 99, i
també a tot el que fa referència a la culminació del procés
de transferències en tot una sèrie de competències que
també venien fixades en el programa electoral de l'any 95
del Partit Popular, i que seran complertes com correspon a
aquest grup parlamentari.
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No donarem suport a la número 5, perquè entenem que el Pla
Mirall és un pla que en aquests moments està en marxa, amb uns
continguts, amb uns requisits i amb uns pressuposts molt
determinats, amb unes intencions i una filosofia molt clara, i no
entenem que en aquests moments hagi de ser modificat per
aquest parlament, i sobretot si entràs a invadir competències que
són, entenem, d'altres institucions com els consells insulars, en
el que fa referència almanco a obres d'infraestructura bàsiques.

Tampoc no donarem suport a la número 6, que fa referència
a la creació d'una comissió no permanent d'estudi del balanç
fiscal, i no ho farem pel criteri que ha mantengut sempre aquest
grup en relació a la creació d'aquestes comissions. Entenem que
en el si del Parlament hi ha comissions abastament per poder
discutir aquesta problemàtica i d'altres, sense necessitat d'haver
d'institucionalitzar i crear noves comissions no permanents.

Votarem en contra també de la número 7, perquè el termini
del mes de novembre que vostès marquen per a la modificació
del Pla director sectorial de residus sòlids no és possible, i pel
que fa referència a les actuacions en matèria de tractament de
residus sòlids, ja va explicar ahir el president que hi ha una porta
oberta, fixada a la Llei de pressuposts de l'any 98, que permet
perfectament dur a terme les iniciatives i les actuacions que els
consells insulars vulguin quant a aquest tractament de residus
sòlids.

Votarem també que no a la número 8, que fa referència al
seguiment del compliment del decret de mínims, perquè entenem
que és una cosa que en aquests moments la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports mitjançant les direccions generals
d'Ensenyament i de Política Lingüística ja està fent. Demanam
una cosa que en aquests moments el Govern ja fa, crear una
comissió d'estudi que ja existeix. No entenem per què s'ha de
crear una cosa quan ja existeix.

Sí votarem a favor la número 9, a pesar que qualque grup
parli de cacicada, quan realment cacicada és el que es fa quan es
trepitgen els drets adquirits de les persones sense cap tipus de
mirament. I li votarem que sí, a aquesta número 9, quan vostè diu
que el Govern no presentarà cap iniciativa que limiti les
competències urbanístiques. Naturalment que votarem que sí. Ja
ho va explicar el president ahir. Però les urbanístiques. Les
d'ordenació del territori són d'aquest parlament, no dels consells
insulars. Són d'aquest parlament, i no seria bo que vostès
mateixos, senyors diputats i representants també del poble
d'aquestes illes a aquest parlament es llevassin unes
competències que el poble els ha donat, i que ningú més que el
poble els pot llevar.

Votarem que sí també a la número 10, que fa referència a
agilitar les gestions per incrementar el sostre competencial de la
nostra comunitat autònoma. Naturalment que sí.

A la 11 hi ha evidentment un punt de discrepància
important entre tots els grups de la Cambra i el Partit
Popular, i m'agradaria destacar-lo. Nosaltres sempre hem
apostat, quant al català, per no imposar, per ensenyar als
al•lots a les escoles amb uns mínims, per exigir també uns
mínims a l'ingrés a la funció pública als funcionaris, perquè
el català es normalitzi, perquè hi hagi un procés de
normalització, però mai d'imposició i d'obligatorietat d'una
llengua sobre l'altra. I vostè sap que en aquests moments la
proposta de resolució número 11 tal com ve plantejada pel
Partit Socialista de Mallorca, és una proposta que deixa ben
a les clares quina és la seva política, la d'imposar
determinats estils, determinades qüestions que entenem
nosaltres que han de ser sempre fruit del dret i de la llibertat
de cada individu, i vostès aquí intenten fer-li veure a un
senyor que ha vengut de fora fa un mes, fa dos o fa tres, que
xerra en castellà, l'intenten obligar a expressar-se i a
conèixer el català. Això és la seva diferència, ho hem de dir
ben clar, és la diferència entre vostès, entre tots els que
estan en aquell costat, i nosaltres. Nosaltres estam per la
llibertat, per la tolerància, però mai per la imposició, perquè
creim que la imposició mai no du al camí que tots desitjam.

No votarem que no a la proposta número 12, perquè és
fruit o ha de ser objecte del Pla de carreteres. No és
necessari crear un pla d'inversions, quan això vendrà
delimitat i fixat dins el Pla de carreteres que el Govern
presentarà a aquesta cambra.

Sí votarem que sí a la número 13, que fa referència a
intensificar i millorar l'eficàcia dels programes de lluita
contra la pobresa i l'exclusió social.

Votarem que no a la 14, perquè torna a ser un altre pic
crear una comissió no permanent. Això sí que és barra, com
deia fa un poquet el diputat, crear comissions no permanents
i no permanents, a veure si cobram un parell més de dietes.
Hi ha comissions abastament en aquest parlament per tractar
tots aquests temes. No és necessari crear-ne d'específiques.

Votarem que sí a la 15, que fa referència a fomentar
actuacions que propiciïn l'estabilitat laboral; a la 16, que fa
referència que la construcció de nous hospitals públics no
suposi la reducció de llits públics existents per a malalts
aguts; i votarem també, perquè ja ho fa el Govern en aquests
moments, a incrementar els recursos humans i econòmics
del Tribunal de Justícia de les Illes Balears, per tal d'evitar
els col•lapses que en aquests moments existeixen.

Haurem de votar que no a la 18, que parla de presentar
i aprovar la Llei general turística en aquest període de
sessions. Ho farem dins aquesta legislatura, això ho tengui
clar, però dins aquest període de sessions el calendari està
suficientment atapeït com per fer-ho durant aquest període.

I a la 19 votarem que no perquè el Partit Popular en
presenta una, la número 13, que és bastant més àmplia,
bastant més completa, i que també va en la línia de crear un
conservatori superior a les Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.
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