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EL SR. PRESIDENT:

Passam a les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Socialista. Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

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

1.- El Parlament de les Illes Balears, constata i reprova la
mancança de diàleg i d’acord institucional per part del Govern de
la Comunitat Autònoma, que ha estat incapaç de revisar el
finançament definitiu per a les competències transferides als
consells insulars; de crear els fons de compensació interinsular i el
fons de cooperació municipal; de fer definitiu el finançament que,
ara via conveni, manté amb els consells insulars de manera
desigual i voluntària i de reconèixer als consells insulars com
òrgans insulars de govern amb competència plena sobre les
matèries  transferides.

El Parlament de les Illes Balears, manifesta la seva preocupació
i el seu rebuig a la intenció del Govern d’alterar el contingut
competencial dels consells insulars en matèria d’urbanisme, al
marge del procediment previst a la Disposició Transitòria novena
de l’Estatut d’Autonomia.

2.- El Parlament de les Illes Balears, constata amb preocupació
les conseqüències negatives de la desídia del Govern en tramitar i
aprovar les Directrius d’Ordenació Territorial, que onze anys
després d’aprovada la Llei d’Ordenació Territorial, encara no han
estat presentades al Parlament. La carència de l’instrument
d’ordenació territorial més important previst al nostre ordenament
ha produït efectes tan negatius sobre el territori de les illes, sobre
els recursos, sobre la qualitat de vida dels ciutadans i dels visitants
i sobre la pròpia sostenibilitat del nostre model, que només mesures
urgents i extraordinàries poden mirar de minimitzar.

3.- El Parlament de les Illes Balears, commina el Govern a
prendre mesures cautelars eficaces, que garanteixin una moratòria
sobre els projectes urbanístics no aprovats definitivament, a
introduir al text de les Directrius, mesures transitòries que
garanteixin la permanència de la moratòria mentre es tramiten i
entren en vigor els Plans Territorials Insulars de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, a garantir el protagonisme dels
Consells Insulars en aquest desplegament de les Directrius i a
modificar amb urgència la Llei de sòl rústic de les Illes Balears, per
tal d’evitar la seva parcel.lació sistemàtica.

4. El Parlament de les Illes Balears, constata i rebutja la inacció
del Govern i la greu manca de decisions en qüestions que resulten
conflictives social o territorialment i en particular :

Pla Energètic
Traçat de la via ràpida Palma-Manacor
Ordenació del transport públic
Planificació hidràulica
Pacte per a l’ocupació
Garantir un serveis de transport aeri suficients, en qualitat

i freqüència.
Plans sanitaris.
Desenvolupament i finançament del Pla de Seguretat i

Protecció Civil.
Pla d’atenció a la infància en risc.
Pla de Pedreres.
Pla d’immigració.
Pla d’acció contra la violència domèstica.

5.-  El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern de la
Comunitat a  presentar de forma immediata al Parlament els
projectes de Llei, per crear el Consell Econòmic i Social  i
l’Agència Pública d’Ocupació com instruments bàsics per
resoldre, en un entorn de diàleg social, els problemes
estructurals del nostre mercat de treball.

El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern a
presentar propostes amb caràcter d’urgència:

5.1. De modificació de la normativa sobre percepcions per
atur dels treballadors fixos discontinus, inclosos els drets de
jubilació per millorar la seva cobertura.

 5.2. D’incentivació de reduccions de jornada amb creació
de nous llocs de feina.

 5.3. Per incentivar la conversió de llocs de feina fixos
discontinus o temporals en fixos.

6.- El Parlament de les Illes Balears, constata que a les
zones turístiques de les nostres illes, a pesar del decret 106/93
de 30 de setembre, sobre suspensió i caducitat d’autoritzacions
prèvies per construccions, obres i instal•lacions de les
empreses, activitats turístiques, els POOTS i la llei de
moratòria turística, se continuen construint noves places
hoteleres i residencials que finalment se converteixen en
turístiques

7.- El Parlament de les Illes Balears, atès l’encariment del
preus de l'habitatge a la nostra comunitat i la manca de sòl
públic per a la construcció d'habitatges de protecció oficial,
insta el Govern a complir el manat parlamentari d’executar un
pla de sòl públic, amb l’objectiu prioritari de construcció
d'habitatges de protecció oficial.

8.- El Parlament de les Illes Balears constata i denúncia
que a dia d’avui hi ha poblacions de la Comunitat Autònoma
que no tenen garantit el subministrament d’aigua potable de
qualitat i que  el Govern Balear ha estat incapaç de crear les
infraestructures de subministrament en alta d’aigua potable,
que garanteixi el proveïment d’aigua en igualtat de qualitat i
preu per a tots els ciutadans  de la Comunitat Autònoma.

9.-El Parlament de les Illes Balears constata
l’incompliment per part del Govern dels seus compromisos:
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9.1. En presentar un pla integral de la formació professional on
hi figurin totes les especialitats necessàries, tant de formació inicial,
formació professional regulada continuada, per atendre les
necessitats dels sectors econòmics de les Illes.

9.2. En presentar el mapa escolar de les Illes Balears, on hi
hauran de figurar tots els centres educatius existents o prevists,
sostinguts amb fons públics amb indicació dels seus nivells i
especialitat que son necessaris per atendre les necessitats
educatives formatives de la nostra Comunitat.

9.3. En presentar un llibre blanc sobre l’educació universitària
a les Illes Balears.

10.- El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern a dirigir-
se al Govern de l’Estat per a que, la finançació del nou hospital
d’Inca, sigui assumit íntegrament pel Govern Central.

11.- El Parlament de les Illes Balears, lamenta que, malgrat els
anuncis de  plans milionaris per a la igualtat d’oportunitat de les
dones a la nostra comunitat autònoma, el Govern no participi en el
finançament de cases d’acollida, ni en el seu ràpid i fàcil accés a
l'habitatge.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. És inevitable que després d'un debat com el d'ahir la
primera reflexió tengui una dimensió de caràcter institucional,
sobre les relacions institucionals, sobre l'entramat institucional
de la nostra comunitat autònoma, i això ens duu immediatament
a una reflexió sobre la qüestió dels consells insulars. Nosaltres
pensam que és la gran assignatura pendent dins la matèria
institucional d'aquesta comunitat autònoma, el desenvolupament
de l'article 39 de l'Estatut, i arbitrar d'una manera adequada les
relacions entre el Govern i els consells. Basti recordar una
qüestió que s'ha d'insistir una i una altra vegada, els consells
insulars gestionen, malgrat que existeix un article 39 que ofereix
un ventall de possibilitats i de gestió per part dels consells
pràcticament exhaustiva de competències autonòmiques,
gestiona menys del 2% del pressupost de la Comunitat
Autònoma, menys del 2% de les competències autonòmiques.
Això 15 anys després de parlar d'una comunitat autònoma que ha
de tenir un segon grau de descentralització de la Comunitat cap
als consells insulars, és la prova d'un rotund fracàs, i com s'ha dit
reiteradament al llarg d'aquests dies, la manifestació del més pur
i dur esperit centralista, esperit acaparador del Govern de la
Comunitat Autònoma quant al repartiment competencial dins el
territori de la Comunitat. La congelació del finançament
definitiu, que s'havia d'acordar l'any 1995 n'és una altra prova,
una congelació que continua ofegant econòmicament les
possibilitats del Consell de convertir-se en una institució
vertadera de Govern de les Illes, però allò que més destaca en la
relació entre els consells i el Govern és el caràcter sectari de les
relacions que el Govern imposa.

Hem vist un president del Govern aquí, aquests dies,
convertir aquesta tribuna en la tribuna del portaveu de
l'oposició al Consell Insular de Mallorca. Hem vist convertir
el debat de l'estat de la Comunitat Autònoma en un debat
sobre l'acció del Govern del Consell de Mallorca. Jo crec
que això és una desvirtuació tan impròpia, una degradació
tan evident de les relacions institucionals, que per a tothom
ha estat evident que l'evident sota el qual han girat
especialment les intervencions en torn de rèplica del
president de la Comunitat Autònoma ha estat sempre el
Consell Insular de Mallorca. Jo crec que els diputats que
vénen de Menorca i d'Eivissa s'han de sentir una mica
frustrats i una mica desconcertats pel to que ha adquirit el
debat en relació amb aquesta qüestió. És real la importància
del Consell Insular de Mallorca, però en definitiva no hi ha
res que agrair en relació a la consolidació institucional que
aquest parlament i aquest debat tan important haurien
d'aportar.

I hem parlat, ahir el portaveu del nostre grup va parlar de
manera molt emfàtica de la lleialtat institucional. Reclamam
lleialtat institucional. Jo em deman què faria el Govern si en
relació a qualsevol transferència que li ha estat transferida
pels mecanismes ordinaris, després de la Comissió mixta de
transferències, per llei de Parlament, si després d'aquest
mecanisme, quan el Govern prengués una decisió, en
matèria d'educació, en matèria de sanitat, o en matèria
d'universitats, si aquesta decisió no agradàs a un govern
central d'un altre signe, s'anunciàs fer una llei que tornàs
enrere les competències transferides. Els crits se sentirien a
tots els racons del món, i amb raó, i nosaltres seríem els
primers que els donaríem suport. Bé, idò això és el que en
aquests moments està perpetrant el Partit Popular, això és el
que en aquests moments està perpetrant el Govern, un retall
de les competències de tots els consells insulars, jo em vull
referir i vull fer una crida especial als representants del
Partit Popular que tenen responsabilitats de govern en els
consells de Menorca i Eivissa, a vostès també els lleven les
competències, no només les llevaran al Consell Insular de
Mallorca, a vostès també les llevaran. I jo no entenc com
des de la postura de la responsabilitat de presidir i governar
un consell insular, vostès consentiran un retall de
competències transferides per llei d'aquest parlament als
consells. Però, en fi, ja sabem que l'insularisme irredent dels
dirigents de Menorca i Eivissa se'n va tot per la boca,
perquè a l'hora de la veritat passen pel tub de les
imposicions del Govern central de Palma. Una regressió en
el camí de l'assumpció de competències per part dels
consells insulars que a més vulnerarà els mecanismes de
distribució de competències de l'article 39, que tenen uns
mecanismes de caràcter especial, que ha de passar per la
Comissió mixta de transferències; però d'això ja en
discutirem quan vegem el text del Govern, i això, en
definitiva, són aspectes formals. 
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Ho disfressin com ho disfressin, el tema de la moratòria
urbanística del Govern, que retallarà les competències només té
una lectura política: el Govern tallarà, impedirà, anul•larà l'única
moratòria urbanística efectiva d'aquesta comunitat autònoma,
l'única moratòria que evitarà el desenvolupament dels sòls
potencialment perillosos per al desenvolupament de les
directrius, per fer un simulacre de moratòria, una moratòria de
señorita Pepis, una moratòria de jugueta, una moratòria que no
tendrà absolutament cap incidència, perquè bastarà que els
promotors hagin presentat un paper a un ajuntament perquè ja
s'alliberin d'aquesta moratòria, i aquesta és la vertadera qüestió
de fons. Aquí no es tracta de discutir competencialment si el
Consell pot fer, si el Govern pot fer, no, aquí del que es tracta és
que no hi hagi una moratòria urbanística efectiva perquè el
Govern, els amics del Govern, els promotors amics del Govern
puguin presentar els seus projectes i puguin tenir garantit anar
endavant amb els seus projectes depredadors i especulatius, i
això és el tema, això és tot. La resta són disfresses i
encobriments, aquesta retòrica, que recorda molt la retòrica del
pre-cop de Xile, del pre-cop pinochetista, d'aquestes cridades a
la incautació, que afortunadament ningú no es pren seriosament.
Afortunadament ningú ja no es creu aquesta retòrica que ahir el
president del Govern llançava des d'aquesta tribuna parlant
d'incautació, de gent que se'n va el vespre a dormir a ca seva i
l'endemà es troba sense casa, sense aigua, sense llum.
Afortunadament no s'ho creu ningú. Basta llegir els diaris d'avui
per veure que la premsa no li ha concedit cap importància,
perquè tothom sap que això és mentida. A mi em recorda aquella
famosa revolució de les casseroles de Xile d'abans del cop d'estat
de Pinochet, una versió provinciana evidentment, una versió
passada per aigua. A mi em recorda això, una crida lerrouxista
a l'alarma social que tanmateix ja ningú es creu, perquè tothom
sap que són mentides.

El debat s'ha convertit inevitablement en un debat de balanç,
perquè la societat balear té la sensació que el cicle del PP, el
cicle conservador es tanca, com es tanca, com s'ha tancat a tota
Europa. S'ha tancat a tota Europa, i avui en dia ja s'ha triat un
altre model per afrontar els reptes del futur, i aquest model és la
socialdemocràcia, i això està passant també a les Illes Balears.
Aquest sentit de balanç global ha posat de manifest una cosa
clara, i és que en quinze anys de Govern la desídia, la manca
d'acció sobre els temes fonamentals de la nostra comunitat
autònoma ha estat la tònica predominant. Un parell d'exemples:
primer, les Directrius d'ordenació del territori, sense anar més
enfora, són onze anys de retard; és que es diu aviat, onze anys.
I quins són els efectes que ha tengut estar onze anys sense
prendre una decisió sobre el tema cabdal de la nostra comunitat,
com és l'ordenació del territori? Els efectes han estat
devastadors. Ahir el Sr. Matas deia que l'Ajuntament de Marratxí
ha aprovat unes normes subsidiàries que tenen un sòtil de
població de 40.000 habitants, la qual cosa significa una rebaixa
de població impressionant sobre les que va deixar el Sr. Guillem
Vidal, l'exbatle de Marratxí, que ara seu als escons del Grup
Parlamentari Popular, és una rebaixa considerable. Es va oblidar
d'una cosa, pietosament: l'Ajuntament de Llucmajor n'ha aprovat
unes que tenen un sòtil de població de 80.000 habitants, 80.000
a Llucmajor, vostè s'imagina!

Per què es produeixen aquestes amenaces avui sobre el
territori? Per una simple raó, perquè el Govern del Partit
Popular ha estat incapaç durant 11 anys de treure endavant
les Directrius d'ordenació del territori, i ara hi ha focs que
cremen, que s'han d'acudir a apagar amb mesures
d'urgència. Però això no és tot, no és l'única. Parlant
d'energia, parlant de la incapacitat del Govern després de
parlar de cable, de tub de gas, de vaixells de gas, de nova
central, de nou port energètic, al final estam avui en una
situació en què el Govern és incapaç d'oferir una alternativa
energètica, i que avui l'empresa subministradora d'energia
elèctrica, que ja no té cap competència en matèria de
planificació energètica, diu "senyors del Govern, del Partit
Popular" -i està presidida per un exmembre d'aquest
Govern- "ens facin la planificació, que és responsabilitat
d'aquest govern, i nosaltres ens hi adaptarem, però vostès
facin la planificació". Vol dir quin és el seu moment
energètic? Què hem de fer en matèria d'energia a aquestes
illes per afrontar un horitzó de 10-15 anys, quan tenim ja els
sistemes col•lapsats? No tenen resposta a això. Per què?
Perquè és un problema conflictiu, i com que és un problema
conflictiu, s'agafa i s'aparca, s'agafa i s'amaga. No ho volem
saber. Com era un problema conflictiu aprovar les
Directrius d'ordenació del territori, que els produïa una gran
tempesta interna, i els produïa enfrontaments amb sectors
econòmics i territorials amb els quals vostès no volen
enfrontaments. Per tant, no decidim.

Tampoc no decidirem sobre el traçat Palma-Manacor.
Estam en una situació tan delirant, que avui matí la
Comissió de Política Territorial aprova el Pla de carreteres
i no és capaç de dir-nos "el traçat de la via ràpida Palma-
Manacor és aquest". No és capaç de dir-ho. El Pla de
carreteres no decideix sobre l'eix més important que queda
per fer a tota la Comunitat Autònoma, perquè no s'atreveix,
perquè hi ha conflictes, conflictes territorials, conflictes
socials, per tant, inhibició, no facem res, no decidim sobre
aquest tema, que ens pot produir problemes. I sobre el
transport públic, ja es va dir ahir, el transport públic més
tercermundista probablement de tot l'Estat espanyol. Però
alerta, si tocam el tema del transport públic, tocam
interessos privats, íntimament lligats a l'estructura del Partit
Popular, per tant, deixem-ho anar. Continuam amb
l'estructura més tercermundista de tot l'Estat en tema de
transport públic, però no toquem res que pugui fer mal a
interessos que estan molt vinculats al nostre partit. Per tant
deixam el tema aparcat. I en aigua, igual. Tocam interessos
privats? Aparquem el tema de l'aigua. Que hi ha pobles que
aquest estiu tenen aigua salobre, o tenen set, restriccions
d'aigua? És igual, no decidim sobre un tema que ens pot
provocar problemes. I en podríem parlar més: del pacte per
l'ocupació, molt bé a l'hora de firmar-lo, a l'hora d'aplicar-
lo, alerta! Alerta que els empresaris... Fora, no aplicarem el
pacte d'ocupació, ni el Pla de pedreres, que també està a un
congelador.
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La relació d'assumptes que vostès deixen pendents al pròxim
Govern és en quantitat i qualitat tan important, que es pot
concloure sense por a exagerar que el seu Govern ha estat
presidit per la inacció, per la desídia, per la incapacitat de decidir
sobre aquelles qüestions que ens són conflictives.

Se m'ha encès ja el llum, i simplement em limitaré a enunciar
molt breument la resta de les nostres propostes de resolució:
sobre ocupació, naturalment és una d'aquelles qüestions,
nosaltres hem renunciat amb caràcter general a demanar al
Govern que faci coses, perquè això és un tema que ja està
liquidat, i tanmateix el que no ha fet el Govern en quinze anys no
ho farà ara en sis mesos. Però sí hi ha un tema que ens preocupa
de manera especial, que és aquell que fa referència a l'ocupació,
i és l'únic que demanam al Govern urgentment que actuï, temes
com el Consell Econòmic i Social, temes com l'agència pública
d'ocupació, o temes com preocupació sobre el tema dels fixos
discontinus, que és l'arrel d'un dels temes més importants que fan
referència a les classes modestes de la nostra comunitat
autònoma.

D'aigua ja n'hem parlat, resoldre la situació de l'aigua en alta,
la constatació de la incapacitat, de la manca de voluntat del
Govern de resoldre aquesta qüestió és evident. Tema
d'habitatges, reclamam lògicament que el nou hospital d'Inca
estigui finançat exclusivament per l'Insalud, i per últim reclamam
la implicació del Govern en qüestions relatives al Pla d'igualtat
de la dona, i especialment en allò que fa referència al
finançament de cases d'acollida i d'accés a l'habitatge. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part dels grups parlamentaris?
Grup Mixt, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Simplement per anunciar el vot
favorable a totes les propostes de resolució del Grup Socialista
per part del Grup Mixt. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Esquerra Unida, Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
També per manifestar el nostre suport a totes les resolucions
presentades pel Grup Parlamentari Socialista. Manifestar
igualment que estam totalment d'acord amb el segon paràgraf de
la primera resolució, quan es manifesta la preocupació i el rebuig
a la intenció del Govern d'alterar el contingut competencial dels
consells insulars -en plural- en matèria d'urbanisme, ja que
pensam que realment si això anàs endavant, si realment es
concreta aquesta intenció, com ha dit el diputat proposant, Sr.
Quetglas, seria un atemptat gravíssim a l'autonomia i a
l'estructura d'aquesta comunitat autònoma.

A la resolució 3, votarem a favor, però no podem deixar
de manifestar que la consideram clarament insuficient, ja
que, com se sap, per part d'Esquerra Unida, pensam que la
moratòria no hauria de ser sobre els projectes urbanístics no
aprovats definitivament, sinó sobre els no executats. No ens
agrada el text d'aquesta resolució, igualment amb la darrera
part, quan parla de la modificació de la Llei del sòl rústic,
perquè ens agrada més com l'hem redactada nosaltres, a la
resolució 19, que també proposa aquesta modificació,
sobretot perquè pensam totalment insuficient allò que
planteja el Grup Socialista d'evitar la parcel•lació
sistemàtica, pensam que la modificació de la Llei
autonòmica de sòl rústic, ha d'anar més enllà, i així ho hem
expressat a la nostra resolució 19.

Respecte de la resolució 4 del Grup Socialista, igualment
donar-li suport, i a la 5, allò que no hem acabat d'entendre
molt bé és el punt 5.3 o pensam que hi pot haver un error
mecanogràfic, ja que parla d'"incentivar la conversió de
llocs de feina fixos discontinus o temporals fixos" en què?,
suposam que "en fixos", deu ser "o temporals en fixos", si
és així, deu haver estat aquest error mecanogràfic,
evidentment coincidim totalment amb allò que s'expressa en
aquesta resolució.

I respecte de tot el grup que ve a continuació, també
manifestar el nostre suport, i insistir en la resolució 10, quan
parla que l'hospital d'Inca hauria de ser, i per tant s'insta al
Govern perquè es dirigeixi al Govern de l'Estat, el que passa
és que és evident, que si ja està firmat un protocol i ja està
publicitat aquest protocol, és bastant difícil que això es
canviï, però és evident que coincidim totalment en el fet que
hauria de ser assumit totalment pel Govern central i ens
preocupa que amb aquest protocol firmat no venguin
després conseqüències per a les transferències.

Finalment, també manifestar el nostre suport a la darrera
resolució, quan parla que, malgrat els anuncis dels plans
milionaris per a la igualtat d'oportunitats de la dona, coses
tan concretes i tan immediates com el finançament de cases
d'acollida, no pugui fer-se immediatament, i en aquest sentit
també recordar la nostra resolució on parlam d'ajuts a
l'habitatge per a aquestes famílies monoparentals i per a
aquestes dones amb càrregues familiars, i en aquest sentit,
manifestar que coincidim totalment amb el Grup Socialista.

Moltes gràcies.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, per una qüestió d'ordre.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Podria demanar, per favor, que en el text es corregís en el
sentit que ha detectat la Sra. Thomàs, que abans de la paraula
"fixos", en el punt 5.3, posàs la preposició "en"? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Que quedi reflectit en el Diari de Sessions i corregit a la
transcripció que es farà de totes les resolucions, la votació serà
amb aquesta correcció feta.

Sr. Pons, Damià. Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Les propostes de resolució presentades
pel Grup Socialista estan d'acord amb els nostres plantejaments
i en iniciatives que al llarg d'aquests anys el nostre grup ha anat
impulsant en aquesta cambra, en molts de casos, i per això,
evidentment, no podem fer altra cosa més que donar suport a les
onze propostes de resolució presentades. Per tant, les votarem
afirmativament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. grup Parlamentari Popular. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
nostre grup, el Grup Popular, d'aquestes onze propostes del Grup
Socialista, ..., no, Sr. Quetglas, n'hi aprovarem una, n'hi
aprovarem una, la 7, ja que en aquest sentit el Govern balear fa
feina, ahir en vàrem parlar al llarg del debat i abans d'ahir també,
que en temes d'habitatge de protecció oficial, crec que hi ha una
sensibilitat molt especial per part del Partit Popular i del Govern
balear, per intentar fer amb quatre anys, un pla molt ambiciós
d'habitatges, on es posaran en marxa, si no ho tenc mal entès, uns
11.000 habitatges, i endemés hi ha un pla molt específic per
intentar ajudar la gent jove, la gent que té manco de 35 anys, per
intentar fer tot un pla d'ajudes específiques perquè aquestes
persones puguin adquirir un habitatge digne a la nostra
comunitat, i en aquest sentit hi haurà unes ajudes, unes
subvencions que poden arribar fins i tot als 2 milions de pessetes,
per a tot un col•lectiu molt important de gent jove que, com que
el sòl moltes de vegades és car, el preu del solar és car i el preu
de l'habitatge és difícil, per intentar ajudar els joves que tenen un
poder adquisitiu baix, per poder adquirir un habitatge amb
dignitat a la nostra comunitat autònoma. Aquesta sí, aquesta
proposta evidentment el Grup Popular la votarà a favor, perquè
des de la Conselleria de Foment es fa feina d'una manera molt
seriosa en aquest punt.

A totes les altres, Sr. Quetglas, no ens queda més remei
que votar que no, perquè moltes de coses que ha dit aquí són
mentides, no s'ajusten a la realitat i els plantejaments,
evidentment, entre el Partit Socialista i el Partit Popular, són
plantejaments distints. Vostè ens demana, a una de les seves
propostes, que hem de revisar ja el finançament que es fa als
consells insulars, mirin, el nostre plantejament i l'acord que
hi ha dins el Partit Popular i dins el Govern, és que serà
abans de l'any 2001 quan es faci aquesta revisió del sistema
definitiu de finançament als consells insulars, és a dir, no és
que nosaltres no ho vulguem fer, sinó que ens hem marcat
un calendari, un timing, i seguirem el nostre criteri, el nostre
model, i no seguirem el seu.

Respecte que el Partit Popular no vol impulsar el traspàs
de competències als consells insulars, no és cert, no és cert,
vostès volen una cosa i nosaltres en volem una altra,
nosaltres tenim un programa electoral que és el compromís
que tenim davant els nostres electors, i nosaltres volem
complir aquest programa, i anar a poc a poc, passa a passa,
anar donant transferències als consells insulars, a tots tres
per igual, Menorca i Eivissa accepten transferències en
matèria d'ordenació turística i en matèria de transports, i,
curiosament, Mallorca, on el Partit Socialista té una
responsabilitat de Govern, i vostès no han volgut que el
Consell Insular de Mallorca assumís aquestes competències.
És un problema seu, de falta de voluntat política i de falta
de valentia per voler assumir aquestes competències. I, en
part, culpa seva, idò, si vostès diuen que els consells
insulars només representen un 2% del voltant del pressupost
de la Comunitat, si vostès haguessin assumit aquestes
competències, tal vegada el seu pes representaria un poquet
més.

Després presenten un bloc de propostes que fan
referència a ordenació del territori, diuen que fa onze anys,
no sé què, bé, comunitats autònomes que tenguin Directrius
d'Ordenació del Territori, crec que n'hi ha ben poques, crec
que només n'hi ha dues: Navarra i País Basc, nosaltres, aquí,
a Balears, tenim previst, hi ha planificat, perquè el Govern
del Partit Popular no va improvisant, sinó que actua d'una
manera planificada, estructurada, fent feina en equip, i
tenim previst des de la Conselleria de Medi Ambient que en
pocs mesos es resolguin les al•legacions que hi ha i que es
puguin presentar les Directrius d'Ordenació del Territori.

A més, hi ha més, i és que des del Partit Popular
s'intentarà consensuar amb el seu grup, si és possible, i per
arribar a un acord fa falta que tots es vulguin entendre, però
des del Partit Popular hi ha la voluntat d'asseure'ns amb el
seu grup, amb el PSOE, perquè creim que el tema
d'ordenació del territori és un tema important, és un tema
que no ha de ser un tema puntual, sinó que l'ordenació que
volem fer de la nostra comunitat autònoma, aquesta decisió
que es prendrà amb les Directrius, afectarà el model de
comunitat de l'any 2000, de l'any 2010, de l'any 2015, i com
que creim que això és important, la nostra voluntat seria que
els grups majoritaris que representam la majoria dels
ciutadans de la nostra comunitat poguéssim arribar a un
acord en matèria urbanística.
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I, evidentment, respecte de la moratòria, vostès fan un
plantejament, nosaltres en feim un altre, vostès plantegen una
moratòria que creim nosaltres que és partidista, que és sectària,
que només afecta un parell i que no afecta tothom, i a més s'hi
conculquen determinats drets que afecten els ciutadans, i
nosaltres, des del Partit Popular plantejam una moratòria general,
però, això sí, respectant els drets adquirits dels ciutadans, són
models distints però, no obstant això, nosaltres, com que som
respectuosos amb els acords presos per altres institucions,
respectarem l'acord pres en el seu dia en el Consell Insular de
Mallorca.

I després hi ha tot un conjunt de propostes de resolució que
vostès presenten on diuen que hi ha una inacció i manca de
decisió del Govern. Nosaltres no podem acceptar aquests
plantejaments que es fan quant que si no hem pogut garantir
determinats transports, jo crec que en temes de transport aeri
s'han fet esforços molt importants per part del Govern, fins i tot
per poder declarar línies d'interès general i temes de descomptes,
en fi, hi ha tot un caramull d'actuacions que ha dut a terme el
Govern, que ni al punt 4 ni al 5, evidentment, li podem donar
suport de cap de les maneres.

Hi ha una part, hi ha una proposta de resolució del nostre
grup, que es podria incloure aquí dins, però com que es votarà
primer la nostra, votarem que sí a la nostra i evidentment
votarem que no a la seva, i és la creació del Consell Econòmic i
Social a la nostra comunitat autònoma.

Es planteja també una proposta de resolució que fa referència
a matèria turística, que és la 6, que es demana i es constata que
a les zones turístiques, en fi, tota una sèrie de coses, que jo crec
que aquesta proposta no és certa i que en certa manera és un doi,
és un doi gros. Diu que segons els decrets i les lleis en vigor, i a
pesar de les moratòries, es continuen construint noves places, i
clar que sí, es construeixen les places que tenien permís en el seu
dia, tots aquells que en un moment determinat varen demanar
autorització, se'ls va donar, compleixen amb la llei i tenen els
permisos, i això ha passat tal vegada fa un any o dos, i complien
la llei, és normal que aquestes places es construeixin ara, els
hotels no surten d'un dia per l'altre, sinó que passa un temps, Sr.
Quetglas. No és possible que d'un dia per l'altre es construeixi un
hotel, i que a les zones residencials que hi ha, o ofertes
residencials que qualque vegada es converteixen en turístiques,
miri, n'hi ha de dos tipus, unes que són legals i que compleixen
amb la normativa, i que hem de ser respectuosos i no hem de fer
res, a no ser que vostès proposin modificar la normativa, o
aquesta oferta residencial que pugui ser il•legal, i si en aquest cas
és il•legal, des de la conselleria o des de l'administració turística
competent, s'actua, i si vostès en saben qualcuna, plantegin-ho i
tendran la seva oportuna inspecció.

I, per acabar, Sr. President, en matèria d'aigua, crec que
el Govern balear ha estat molt sensible amb aquesta
problemàtica i que al llarg d'aquests darrers anys s'han anat
prenent tota una sèrie de mesures, ja siguin inversions
importants en temes com sa Costera, com dessaladores, en
fi, tot un conjunt d'actuacions que ens demostren que el
Govern del Partit Popular té el tema de l'aigua molt, molt
encarrilat a la nostra comunitat i que, afortunadament, avui
no hi ha greus problemes en aquest sentit.

I acab, Sr. President, quant al finançament de les cases
d'acollida, al II Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona, dir
que el Govern balear directament, tal vegada no hi dóna
doblers, però el Govern balear participa en el Pla de
prestacions bàsiques, finança el Pla de prestacions bàsiques
i aquí sí que a través d'aquí es donen ajudes, es donen
doblers per a aquestes cases d'acollida. I evidentment també
a través de l'Ibavi, hi ha tot un conjunt d'habitatges amb uns
determinats requisits per a les persones que hi poden tenir
accés, i en aquests requisits, en aquests barems, totes les
persones que es troben en determinades situacions de
dificultats tenen una prioritat.

Per tot això, Sr. President, votarem que no a aquest
conjunt de propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Socialista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I passam a les darreres
propostes de resolució de les presentades. Pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la seva portaveu, Sra.
Maria Salom.

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

1.- El Parlament de les Illes Balears assumeix com a
pròpies les línies programàtiques, els continguts i els objectius
exposats pel Molt Honorable President de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en el seu discurs sobre l’acció
política i de govern.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
la Funció Pública i Interior del Govern Balear a emprendre les
mesures següents per tal de fer efectiva la política d’integració
de persones amb discapacitats:

Desenvolupar reglamentàriament, d’acord amb la previsió
que fa l’article 42.2 de la Llei 2/1989, de la funció pública de
la CAIB, de 22 de febrer, el sistema pel qual les persones amb
discapacitats poden accedir a prestar els seus serveis en
l’Administració Autonòmica.
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Establir les mesures oportunes per tal d’afavorir l’adequada
preparació d’aquest col•lectiu per a l’accés a la funció pública de
la CAIB, mitjançant la impartició d’accions formatives, directament
o via conveni de col•laboració amb associacions i entitats de
persones discapacitades de l’àmbit territorial de la CAIB.

Establir igualment, una reserva percentual per a aquest
col•lectiu de discapacitats en els procediments de selecció de
personal interí i de personal laboral amb caràcter temporal.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
augmentar el ventall de programes per a menors infractors, les
seves famílies i la seva relació amb l’entorn

4.- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Sanitat i Consum perquè, mitjançant el SERBASA i d’acord amb
l’INSALUD posi en funcionament durant l’any 1999 una Unitat de
Tractament de les Anorèxies i Bulímies, tota vegada que la demanda
social emergent exigeix una resposta de les institucions sanitàries
per al tractament d’aquestes malalties.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
perquè desenvolupi l’Estatut dels Consumidors i Usuaris de les Illes
Balears i potenciï les associacions de consumidors i usuaris de la
nostra Comunitat.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
perquè potenciï l’arbitratge de Consum, i estableixi accions
encaminades a l’adhesió al sistema dels professionals i empresaris,
a fi de produir un notable increment en la Resolució de conflictes
entre consumidors i empresaris per via arbitral de consum.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear a
impulsar la creació del Consell Econòmic i Social i la seva posada
en marxa en aquesta legislatura.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear i en
concret a la Conselleria de Treball i Formació, a dur a terme
accions formatives en matèria de seguretat laboral en els centres
escolars, de manera que els nostres joves s’incorporin al mercat de
treball amb una cultura de treball sense riscs.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear i en
concret a la Conselleria de Treball i Formació a que es comprometi
a impulsar i cofinançar durant els anys 1998 i 1999 accions de
formació professional ocupacional que tinguin com a suport les
noves metodologies de formació, com son la formació a distancia
amb visites tutoritzades, el teletreball i la teleformació. El Govern
Balear posarà especial interès en atendre les necessitats formatives
dels anomenats col•lectius amb discapacitats així com realitzar
accions que fomentin la igualtat d’oportunitats entre la dona i
l’home.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
iniciar els tràmits per posar en funcionament, al més aviat possible,
el I Pla de R+D (Recerca i Desenvolupament) i a fer un esforç
econòmic perquè la Comunitat Autònoma esdevingui capdavantera
en inversió en R+D en un termini màxim de 3 anys.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a millorar i potenciar la Formació Professional i
l’Educació Especial a les illes Balears. Insta a la redacció
d’un Pla de Formació que millori l’oferta actual de cicles
formatius per adaptar-los a la realitat econòmica i social de la
Comunitat Autònoma, a la vegada que es demana una atenció
prioritària per l’Educació Especial perquè es rebaixin al
màxim les ràtios professor/alumne, que converteixin la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la comunitat amb
la millor resposta per aquest col•lectiu d’alumnes.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a reforçar les converses amb l’Administració de l’Estat
perquè aconsegueixi més inversions a les illes Balears per
infraestructures i actuacions culturals. Insta el Govern Balear
a aconseguir més inversions pel Pla de Catedrals, per la
remodelació, ampliació i construcció de noves instal•lacions
per biblioteques i arxius, i completar la xarxa de museus
d’Eivissa.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a potenciar els ensenyaments de règim especial:
musical i d’idiomes. Insta el Govern Balear perquè millori i
ampliï l’actual oferta d’ensenyança d’idiomes a la nostra
Comunitat Autònoma i perquè aprovi la normativa necessària
per reorganitzar i reestructurar els ensenyaments musicals en
tots els àmbits: centres escolars, escoles de música i
conservatori. En aquest sentit, una vegada feta aquesta
reestructuració insta el Govern Balear perquè iniciï els estudis
que determinin la possibilitat de convertir l’actual
Conservatori Professional de Música i Dansa en Conservatori
Superior.

14.- El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi
com més aviat millor, a l’obertura al públic en general de la
instal•lació nàutica denominada Estació Naval de Sóller
situada en el Port de Sóller.(Mallorca)

15.-  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma perquè posi en marxa programes
d’actuació, l’objectiu dels quals sigui el foment del
desenvolupament d’actuacions en matèria d’estalvi i eficiència
energètics, i d’ús de les energies renovables, dotant-los
pressupostàriament de la manera més àmplia possible.

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè mitjançant la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral redacti un projecte de Llei del
sòl de la Comunitat Autònoma que constitueixi un cos normatiu
complet, propi i autònom en matèria de legislació de sòl i
urbanisme; que reguli, a més, la totalitat d’aspectes que, com
a resultat de les sentencies del Tribunal Constitucional i del
Tribunal Suprem de 20.03.1997 i 25.06.1997 respectivament,
i de la promulgació de la Llei 6/1998, de 13.04.1998, sobre
règim del sòl i valoracions, han quedat subjectes a regulació
per part de les Comunitats Autònomes, i que incorpori, amb les
modificacions que es considerin escaients, la regulació parcial
que, en aquesta matèria, ja s’ha promulgat pel Parlament i el
Govern de les Illes Balears.
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17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
perquè mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral efectuï el seguiment de les obres de la planta
dessaladora d’aigua de mar de la badia de Palma, que actualment
executa el Ministeri de Medi Ambient, a fi que es compleixi el
calendari previst i les citades obres entrin en funcionament abans
de l’estiu de 1999.

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació perquè en el transcurs de l’exercici de 1999 s’iniciï
l’execució del projecte de conducció d’aigua de sa Costera-Sóller
a la badia de Palma.

19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
perquè mitjançant de la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació
del Territori i Litoral es dirigeixi al Govern de la Nació per tal que
s’habilitin els recursos econòmics necessaris per aconseguir un
millor aprofitament de les dessaladores d’Eivissa capital i Sant
Antoni de Portmany, mitjançant la construcció d’artèries generals
de conducció i interconnexió entre ambdues, a fi de garantir el
proveïment d’aigua de qualitat en alta a la totalitat de poblacions
d’Eivissa.

20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
perquè faci totes les gestions necessàries davant el Ministeri de
Medi Ambient perquè s’iniciïn a l’exercici de 1999 les obres de
l’estació depuradora de Llucmajor i la reforma de les estacions de
Palma I i Palma II, declarades d’Interès General i previstes en el
Plan Nacional de Saneamiento i Depuración de Aguas Residuales
Urbanas.

21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè en
el termini de tres mesos finalitzi el Pla Hidrològic de les Illes
Balears i el trameti a l’Administració Central perquè sigui aprovat
definitivament.

22.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear a
concloure la redacció de les Directrius d’Ordenació Territorial dins
l’any 1998 i a proposar al Parlament de les Illes Balears la seva
aprovació al principi de l’any 1999.

23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
delimitar de forma precisa les Àrees d’Especial Protecció definides
a la Llei 1/1991, sobre la Cartografia Digitalitzada de la
Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral a
escala 1/5000.

24.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear a
delimitar igualment amb la mateixa precisió els alzinars que segons
l’esmentada Llei constitueixen Àrees Naturals d’Especial Interès
(ANEI) d’alt nivell de protecció.

25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a estudiar la conveniència i viabilitat de
crear un Institut Balear de Cartografia i Informació
Territorial.

26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a impulsar i executar la restauració i
adequació de l’abocador de residus municipal de Formentera,
de comú acord amb l’Ajuntament.

27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a ampliar la xarxa actualment existent de
les estacions automàtiques de mesura de la contaminació
atmosfèrica.

28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a instal•lar un sistema de gestió de dades
de qualitat de l’aire per tal de facilitar l’accés a la informació
a tots els ciutadans.

29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè s’aprovi el més evita possible el Pla Director de
Carreteres.

30.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè es realitzin la prolongació de la línia fèrria de
Sa Pobla-Alcúdia per completar l’eix Palma-Alcúdia davant la
demanda social pel tema del transport col•lectiu.

31.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè iniciï l’ampliació de la carretera Palma-
Universitat durant l’any 1999.

32.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació i el Govern Balear perquè signin el Conveni que permeti
l’aplicació immediata del Pla Balear de l'habitatge que faciliti
l’accés a aquest per part dels col•lectius menys dotats.

33.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè iniciï la carretera Palma-Hospital Palma 2
durant 1999 a l’objecte d’evitar el col•lapse de l’actual xarxa
viària, que suposaria la inauguració d’aquest centre
hospitalari sense la nova via d’accés.

34.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a fomentar una política de formació en el sector
d’hostalera mitjançant l’Escola d’Hoteleria destinada
preferentment a formació contínua i formació especialitzada.

35.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a la finalització de l’actual Pla de Modernització de
l’Oferta d’Allotjaments Turístics així com a oferir una solució
definitiva sobre aquells allotjaments que no hagin complit amb
aquest Pla de Modernització.
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36.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
profunditzar en la promoció i suport d’esdeveniments culturals i
esportius com elements fonamentals de la política de
desestacionalització de Balears com destí turístic. 

37.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear
perquè dins la present legislatura, impulsi els traspassos als
Consells Insulars de les competències de agricultura, cambres
agràries, artesania i espectacles.

38.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear a
destinar el 0’7 % dels Pressuposts Generals de la Comunitat
Autònoma a les polítiques de cooperació i desenvolupament als
països del sud

39.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear a
continuar impulsant i potenciant les polítiques i actuacions dirigides
a prevenir i eradicar la violència domèstica

40.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear a
continuar desenvolupant una política integral cap el col•lectiu de
persones amb discapacitat que promogui l’efectiva integració
social, així com l’adequada assistència a totes aquelles persones
portadores de disminucions físiques, psíquiques i sensorials

41.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
continuar desenvolupant una efectiva coordinació del serveis
socials a l’àmbit de la Comunitat Autònoma per assegurar la
igualtat de drets dels ciutadans a la vegada que no es creïn
diferències territorials.

42.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a continuar desenvolupant totes aquelles
actuacions que conté en el Pla integral d’atenció a les persones
majors per tal de proveir dels recursos adequats les distintes
necessitats que plantegen les persones majors tant a l’àmbit de
participació com de promoció social, habitatge, suport de famílies,
provisió de recursos residencials i millora de la seva qualitat de
vida .

43.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al desenvolupament d’un Pla integral de lluita
contra l’exclusió social i la pobresa.

44.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
desenvolupar un Pla de Formació del Voluntariat.

45.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
elaborar el Pla Jove.

46.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
continuar els contactes amb el Ministeri de Defensa per a la
possible adquisició de bens immobles o finques rústiques de possible
interès per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

47.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè en compliment i execució del II Pla d’Igualtat
d’Oportunitats per a les Dones (1996-1999), desenvolupi i
dugui a terme polítiques, programes i actuacions que fomentin
i promoguin la igualtat d’oportunitats, per tal d’aconseguir la
integració real i efectiva de les dones a tots els àmbits de la
societat i, eliminant totes les formes de discriminació.

48.- El Parlament de les Illes Balears valora positivament
els objectius assolits pel Govern Balear en el reconeixement
del concepte d’insularitat en el tractat d’Amsterdam i el seu
paper decisiu en l’elaboració de l’anomenat “Informe Viola”
presentat al Parlament Europeu i l’insta a que prossegueix en
els esforços de cooperació amb altres regions insulars
europees, a fi d’aconseguir un major grau de reflexió conjunta
en el coneixement del concepte de la insularitat i una acció
coordinada per a poder difondre les peculiaritats dels ens
insulars davant les institucions de la Unió Europea amb la
finalitat que la legislació emanada d’aquestes institucions
contempli efectivament un reconeixement de tals peculiaritats.

49.- El Parlament de les Illes Balears estima encertades les
actuacions dutes a terme pel Govern Balear en el marc de
l’acord de cooperació IMEDOC i l’insta a establir els
contactes necessaris per estructurar una cooperació
interinsular de major abast a tota l’àrea mediterrània sense
perjudici de mantenir com a nucli de cooperació l’esmentat
Acord.

50.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear en el marc de la Llei de Regim Especial de les Illes
Balears i del conjunt dels articles 19 i 20 a estudiar i en el seu
cas subscriure els convenis d’execució d’obres sobre la
infraestructura necessària que permeti reutilitzar l’aigua
depurada per l’ús agrícola en benefici i estalvi d’aigua pura
que es destinaria al consum humà.

51.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear, en el marc de la Llei de Règim Especial de les Illes
Balears i del conjunt del seu articulat a desenvolupar una
política pesquera tendint a l’ordenació del sector que permeti
un millor aprofitament de l’esforç pesquer. Si fos el cas,
mitjançant la negociació oberta amb el Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en el marc competencial de
l’Administració de l’Estat.

52.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear, en el marc de la Llei de insularitat, a desenvolupar una
política activa, en coordinació amb el Ministeri d’Indústria i
Energia del Govern de la Nació, que tendeixi a garantir tant
una estabilitat en els preus dels combustibles (líquids o
gasosos) així com un preu pròxim a la mesura dels esmentats
carburants en la península, tot això en el marc de la lliure
competència.
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53.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
desenvolupar una política activa a favor de la diversificació dels
productes agraris que permetin una major rendibilitat a
l’agricultor, així com el foment a l’exportació (tant a la península
com a l’estranger) dels productes agroalimentaris autòctons de les
Illes Balears.

54.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
incrementar la política que afavoreix l’expansió dels productes
industrials de les illes Balears, posant en marxa plataformes
d’actuacions que permetin un contacte més fluït dels nostres
empresaris amb el comerç exterior.

55.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
desenvolupar una política concreta en matèria de comerç que
permeti un millor desenvolupament dels Centres Comercials dels
nuclis de població, així com la recerca d’uns estàndards de qualitat
en el comerç minorista.

56.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
desenvolupar una política de promoció de productes de Balears
(inicialment agroalimentaris) mitjançant el petit i mitjà comerç. A
tal efecte es promouran els establiments col•laboradors en la
comercialització dels productes autòctons.

57.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
que dins la política de protecció dels recursos pesquers es declari
una reserva marina per a cada illa, consensuada amb el sector
pesquer i amb criteris estrictament biològics.

58.-El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear a
que en el marc del desenvolupament de la Llei de Règim Especial de
les Illes Balears s’atenguin especialment a la subvenció en el
transport de productes industrials que encareixen la quota de
producció de les indústries.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Avui, el Grup Popular, presentam un conjunt de propostes de
resolució, un total de 58, on intentam plasmar d'una manera
clara, però també crec que molt detallada, tot un conjunt de
temes que varen ser objecte del debat d'ahir i del discurs de
dimarts del nostre president, respecte de tota una sèrie de
qüestions, un repàs general que es va fer a totes aquelles
actuacions que queden pendents per fer per part del Govern
balear al llarg d'aquesta legislatura. Jo intentaré, d'una manera
resumida, perquè així m'ho han demanat, i com que a més sé que
es transcriuran al Diari de Sessions, els continguts d'aquestes
propostes de resolució, i com que hi ha problemes de vols, de
Menorca i d'Eivissa, intentaré ser breu en la meva exposició.

Presentam unes propostes que fan referència a fer efectiva la
política d'integració de les nostres persones que tenguin certes
discapacitats i en aquest sentit volem desenvolupar per la via
reglamentària aquest tema i intentar que a les oposicions o a
l'administració de la nostra comunitat autònoma, es faci una
reserva de places per a les persones que puguin tenir una
determinada discapacitat.

També es demana que es posi en marxa un unitat de
tractament de les anorèxies i bulímies, per part de la
Conselleria de Sanitat, a través de Serbasa i de l'Insalud,
perquè creim que això és una demanda social en aquests
moments.

També ens agradaria que es desenvolupàs l'estatut dels
consumidors i usuaris, perquè es potenciïn les associacions
i usuaris a la nostra comunitat com una mesura, com un
impuls que crec que a la llarga redunda en una major
qualitat de vida dels nostres ciutadans, i això és, en
definitiva, el que preocupa a l'actuació del Govern balear.

Demanam també que es potenciï l'arbitratge de consum,
i en aquest sentit intentar que de cada vegada hi hagi més
associacions, més professionals, més empresaris que s'hi
adhereixin.

Es posarà en marxa, i així ho demanam, la creació del
Consell Econòmic i Social en aquesta legislatura, com a
mesura per intentar que hi hagi un diàleg entre
l'administració, sindicats, empresaris, per intentar impulsar
polítiques d'ocupació.

I en aquest sentit també demanam que es posin en marxa
tot un conjunt d'accions de formació professional
ocupacional que tenguin, com a suport, les noves
tecnologies de formació, com són la formació a distància,
amb visites tutoritzades, teletreball i teleformació.

La posada en funcionament del primer pla de recerca i
de desenvolupament i també demanam una millora i una
potenciació de la formació professional i educació especial
a les nostres illes.

Quant a temes culturals, a què ahir i abans d'ahir es féu
referència, s'insta el Govern a aconseguir més inversions per
al pla de catedrals, creim que és important aquest tipus
d'actuacions per remodelar, ampliar i la construcció també
de noves instal•lacions de biblioteques i arxius, i completar
la xarxa de museus d'Eivissa.

També demanam, des del Grup Popular, perquè creim
que és important, que es potenciï l'ensenyament en règim
especial de la música i dels idiomes. I en aquest sentit,
demanam que s'aprovi la normativa necessària per
reorganitzar i reestructurar l'ensenyament musical en tots els
seus àmbits, tant als centres escolars, les escoles de música
i el conservatori. I en aquest sentit demanam, des del Grup
Popular, que es faci un estudi que ens determini les
possibilitats per convertir l'actual conservatori professional
de música i dansa, en un conservatori superior.
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També creim, des del Partit Popular, que s'ha de demanar,
perquè això ho demanen els ciutadans de Sóller, que el més aviat
es pugui obrir al públic la instal•lació nàutica denominada
estació naval de Sóller.

I també hem presentat tot un conjunt de propostes, bastant
àmplies, que fan referència a temes mediambientals, un d'ells és
que s'aprovi com més aviat millor el projecte de llei de sòl de la
nostra comunitat autònoma, després plantejam tot un conjunt de
propostes en matèria d'aigua, crec que són propostes importants
perquè marcaran el futur en matèria d'aigua a la nostra
comunitat, i això ens permetrà que tots els ciutadans de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera puguem tenir un servei
d'aigua de qualitat, d'aigua bona, i en aquest sentit demanam que
s'efectuï un seguiment de la planta dessaladora de la badia de
Palma, perquè pugui entrar en funcionament abans de l'any 99,
demanam al Govern de Madrid que s'iniciÏ l'execució, el projecte
de conducció d'aigua de sa Costera de Sóller cap a la badia de
Palma, i també demanam al Govern que s'habilitin els recursos
econòmics necessaris per aconseguir un millor aprofitament de
les dessaladores d'Eivissa i de Sant Antoni de Portmany, i també
demanam que s'iniciïn les obres de l'estació depuradora de
Llucmajor i la reforma de les estacions de Palma I i Palma II.

També demanam, en aquest sentit, altres temes que fan
referència a la Conselleria de Medi Ambient com podria ser que
l'estudi, la conveniència i viabilitat de crear un institut balear de
cartografia i informació territorial, i que s'impulsi i s'executi la
restauració i adequació dels abocadors de residus municipals de
Formentera, això sempre amb un acord, amb una coordinació
amb l'ajuntament.

Quant en matèria de carreteres, transport i habitatges, dir que
creim i així instam el Govern que aprovi com més aviat millor el
pla director de carreteres, demanam que s'iniciï, perquè creim
que això és bo per a Mallorca, s'iniciï la prolongació de la línia
de tren de sa Pobla fins a Alcúdia, i que també s'iniciï l'ampliació
de la carretera de Palma a la nostra universitat, creim que molts
de joves, molts d'universitaris van per aquesta carretera i creim
que és necessari que s'intenti millorar i ampliar aquest traçat
perquè els nostres joves puguin circular amb major tranquil•litat
i intentar evitar el màxim d'accidents possibles.

I també demanam, perquè creim que és necessari, que s'iniciï
la carretera des de Palma a l'hospital Palma II, per intentar quan
s'inauguri aquest segon hospital a Palma, que el trànsit pugui ser
fluït i no hi hagi massa aglomeracions en aquest tram de la
carretera.

En matèria turística presentam tres propostes de resolució,
una d'elles per fomentar la política de formació a través de
l'Escola d'Hostaleria, preferentment formació contínua i formació
especialitzada, perquè tots aquests professionals, que són molts,
que es dediquen al món de l'hostaleria puguin tenir una formació,
una formació de qualitat que això, en definitiva, redunda en
benefici d'intentar cada dia millorar la qualitat dels serveis al
món turístic.

També demanam que es finalitzi l'actuació del Pla de
modernització d'allotjaments turístics i que es doni una
solució definitiva per a tots aquells establiments que no han
complert amb aquest pla, i creim que s'ha de seguir, perquè
és bo, s'ha d'aprofundir en la promoció de grans
esdeveniments tant culturals com esportius, perquè això ens
permet aquesta política de desestacionalització del Govern
balear, que creim que és bona i que s'ha d'anar seguint fent.

Després hi ha tot un conjunt de mesures, una d'elles que
fa referència a impulsar el traspàs de competències als
consells insulars, amb el calendari establert des del Partit
Popular, demanam que es dediqui el 0'7% del pressupost de
la comunitat a temes de polítiques de cooperació i
desenvolupament de països del sud, demanam que es
potenciïn les polítiques i actuacions dirigides a prevenir i a
eradicar la violència domèstica, i també demanam política,
que es desenvolupi una política integral cap al col•lectiu de
les persones amb discapacitats o que es desenvolupin i
coordinin les polítiques de serveis socials a la nostra
comunitat autònoma.

També des del Grup Popular volem que es continuï
desenvolupant aquest pla integral d'atenció a les nostres
persones majors, el pla integral de lluita contra l'exclusió
social i la pobresa, el pla de formació de voluntariat, que
s'elabori el pla jove, que es coordinin els contactes amb el
Ministeri de Defensa per intentar adquirir béns immobles i
finques que puguin ser d'interès per a la nostra comunitat
autònoma.

I després plantejam tot un conjunt de propostes que fan
referència a temes europeus, bé sigui l'informe Viola, per
intentar el reconeixement a la nostra insularitat.

I, per acabar, Sr. President, senyores i senyors diputats,
plantejam vuit propostes de resolució que fan referència a
temes d'agricultura, a temes de comerç, a temes d'indústria
i a temes de pesca, totes aquestes mesures crec que estan
plantejades en un sentit constructiu, en un sentit d'intentar
ajudar aquest sector, el sector agrícola, en temes d'ajudar
l'agricultura, la reutilització d'aigües depurades a un preu
molt econòmic o fins i tot gratuït, intentam fomentar
polítiques de pesca que permetin un millor aprofitament
dels recursos pesquers i intentar tot un conjunt de mesures
per potenciar els productes d'aquí, els productes que fan els
nostres pagesos o els productes que fa el sector industrial
per potenciar el consum aquí i, a la vegada, per intentar, de
cara a l'exterior, de cara a altres països, intentar una
exportació d'aquests productes, que això ens permet que el
sector de la nostra indústria i de la nostra agricultura,
puguin, cada dia, millorar a la nostra comunitat.
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I aquestes són, sr. President, totes les propostes que des del
Partit Popular hem intentat plantejar avui en aquest plenari i que
creim que són bones perquè els distints grups de l'oposició els
donin suport, perquè crec que redunden en benefici de la
col•lectivitat, en benefici de tots els ciutadans de la nostra
comunitat.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Simplement per anunciar que tant
Unió Mallorquina com Els Verds votarem en contra de la
primera proposta de resolució del Grup Popular, i ens
abstendrem en tota la resta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Esquerra Unida de les Illes Balears. Té
la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
bon dia. Avui és el tercer dia del debat de la Comunitat, dimarts
el Sr. Matas va explicar la seva visió idíl•lica de les Illes Balears,
dimecres, ahir, els grups parlamentaris van respondre i es va
establir un debat, i avui, cada grup parlamentari presentam a la
Cambra una sèrie de resolucions, més o manco d'acord amb
aquest debat, perquè es votin posteriorment i s'aprovin. Com que
el Grup Popular té majoria en aquesta cambra, s'aproven les
resolucions que presenta el Grup Popular, i aquelles que el Grup
Popular troba que s'han d'aprovar dels altres grups. Hi ha manco
interès avui que els altres dies, no ens acompanya cap convidat
que dies anteriors han omplert un tros d'aquesta sala, i és
excepcional la companyia dels mitjans informatius, que els
honra, que també segueixen aquest debat d'avui matí. També els
diputats fan les seves coses, els que són a aquest hemicicle, la
majoria són fora, i feim aquest tercer dia, aquesta tercera jornada
de debat de l'autonomia.

Bé, el Grup Popular ens presenta 58 propostes de resolució,
que són moltes, 58 propostes per instar el Govern balear a fer
coses que no ha fet, i açò vol dir que la situació que va pintar el
Sr. Matas dimarts, tan color de rosa, no és tan color de rosa,
segons el Grup Popular, Açò vol dir que almenys hi ha 58 temes
en què tot no va com una seda, sinó que va com paper d'estrassa,
segons el Partit Popular. També altres propostes de resolució
insten el Govern a fer coses, després de tres anys, que no ha fet
o que després de tres anys no se'n fia massa del seu president i
del seu govern que faci, si no, no faria falta fer aquestes 58
propostes.

La primera proposta és normal, el Grup Popular assumeix
com a pròpia la política del Govern balear. No la pot
assumir com a impròpia, perquè forma part del mateix, i
molt manco la pot assumir com a impròpia, després de
l'animada reunió del Grup Popular a Eivissa, animada
reunió on es va establir el que era la política pròpia del
Govern balear i del grup parlamentari.

La segona proposta és una cosa que ja està anunciada pel
Govern balear, ja està anunciada, la política en discapacitats
i l'accés laboral dels discapacitats, perquè se'n temin, el
Grup Popular, quan ha de votar en contra d'una proposta
dels altres grups, empra tres arguments, bé, avui se n'ha
afegit un quart, diu que el Govern ja ho fa, que el Govern ja
ho ha anunciat o que al Govern no li interessa, no ho farà.
Avui, també una quarta manera de votar en contra o a favor
és dir que és per guardar l'honor del grup proposant. Bé,
com que el Govern ja ho ha anunciat o ja ho fa, el Grup
Popular si s'aplica el que aplica als altres grups a ell mateix,
s'hauria d'autovotar que no, a la resolució 2, s'hauria, en
coherència, d'autovotar que no, jo li demanaria que fos
coherent.

Clar, la resolució 3, mesures per al programa de menors
infractors, ajudes a famílies, etc., etc., bé, hi ha un pla de la
infància i l'adolescència en risc, aprovat per aquest
parlament, existeix aquest pla, amb una sèrie de programes
i mesures, aprovades pel Parlament, que vol dir que el
Govern no compleix amb aquest pla, que no compleix un
pla que va de l'any 96 a l'any 99, que corri, perquè queden
quatre mesos per acabar-lo de complir; que corri, perquè si
presenta resolucions el Grup Popular instant el Govern a
complir un pla aprovat pel Parlament, li queden quatre
mesos. Igual amb l'estatut del consumidor, igual; hi ha una
llei aprovada en aquest parlament. El Grup Popular diu al
Govern que compleixi la llei; una resolució magnífica.

També una altra resolució és la número 7, on el Grup
Popular diu al Govern que creï el Consell Econòmic i
Social, un organisme reivindicat pels sindicats, la oposició,
des de fa anys, molts d'anys, vuit o nou anys, i segurament
el crearan un mes abans de dissoldre aquest parlament i de
dissoldre aquest període parlamentari. No ens serveix, no
ens serveix esperar la darrera setmana per aprovar el CES
que havia de vigilar la política econòmica i social del
Govern balear quan aquesta política ja ha acabat el seu
termini.

També a la resolució número 10 el Grup Popular diu al
Govern així mateix que compleixi la Llei de recerca i
desenvolupament, senzillament que compleixi la llei. Jo no
sé si fan falta tantes resolucions al Govern, perquè la
majoria ho són, per dir-li que compleixin les lleis que
aprovam al Reglament. Això hauria de ser obligat, vostès
haurien de recriminar el Govern perquè no les compleix,
però no dir-li que les compleixi perquè és la seva obligació.
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Després la número 12 és interessant; diu al Govern: "Instam
el Govern perquè reforci les converses amb l'Estat pel tema
d'inversions, d'ampliar, d'augmentar les inversions culturals i en
infraestructura". Jo, el Sr. Ferrer, Manel Ferrer, no hi és aquí,
però al Sr. Ferrer el Grup Popular li diu que prengui algun
reconstituent -ara s'han inventat reconstituents molt forts, molt
bons- diu al Sr. Ferrer que es reforci, que prengui un
reconstituent quan vagi a parlar amb la ministra Aguirre. Açò és
que diu el Grup Popular al Sr. Ferrer, al seu conseller, que es
reconstitueixi, que sigui més fort, que reforci les converses amb
l'Estat.

Ensenyança de la música. Bé, una gran resolució: Mesures
per estudiar la creació de la part superior del Conservatori,
ampliar l'ensenyament musical. El Govern balear, des de sempre,
dóna 12 milions als municipis per a les escoles municipals de
música, una misèria!, una misèria. El Grup Popular fa tres mesos
va votar en contra d'una proposta d'Esquerra Unida que
demanava aquest conservatori superior, i ara ho presenten. Ja ens
sembla bé. 

També demana, a la número 17, instar el Govern a fer el
seguiment de les obres de la dessaladora d'aigua de mar a la
badia de Palma que fa el ministeri. El Grup Popular no se'n fia,
de la Sra. Tocino, no se'n fia, l'han de vigilar, a veure si ho fa bé
o no ho fa bé. A la número 18 el Grup Popular insta el Govern de
la nació, de la nació espanyola, de la nació de nacions o la no
nació de nacions segons el Sr. Pujol, o la nació de la selecció
nacional, de l'himne nacional, de l'institut nacional, etc., etc., de
la nació espanyola.

En les números 23 i 24 diu al Govern, després de vuit anys
d'haver estat aprovada, que faci alguna sèrie d'accions que
desenvolupin la Llei d'espais naturals. No troben que vuit anys
després ja era hora, d'instar el Govern a aquestes? 

Les 27 i 28 insten el Govern al control de la qualitat de l'aire
a la informació sobre aquesta matèria. Record -és una cosa que
supòs que tot diputat ho recorda- que el meu debut parlamentari
va ser precisament una pregunta parlamentària oral en plenari al
Sr. Guillem Camps sobre el control de la qualitat de l'aire, de la
contaminació atmosfèrica per ozó, i la resposta del Sr. Camps va
ser: "No es preocupi, Sr. Portella, no es preocupi que a Balears
no es morirà ningú per aquesta qüestió". Bé, ara vostès insten el
Govern perquè controli un poc més aquest tema. Bé, està bé, està
bé, després de quatre anys està bé.

La resolució 36 també em preocupa perquè diuen al
Govern que aprofundeixi -aprofundir és un terme un poc
delicat- en el suport dels esdeveniments culturals i esportius.
Açò deu voler dir donar més peles, donar més doblers per
als grans esdeveniments culturals i esportius. Enguany s'han
gastat, no sé, ara diré xifres que potser m'equivocaré, 150
milions per a les dues etapes de la volta a Espanya, 75 per
l'Open de tennis, 50 a Calvià per esdeveniments esportius...
Es gasten una milionada quan tenen la Llei balear de l'esport
aturada, sense desenvolupar, sense promocionar l'esport
popular i de base, i esdeveniments esportius de caràcter
eminentment turístic es fan tots únicament i exclusiva a l'illa
de Mallorca i, clar, si és per millorar el destí turístic de les
Illes lògicament invertir una milionada cada any a Mallorca
perquè a les altres illes -ho va dir el Sr. Matas l'altre dia- són
molt petites per fer aquestes coses, es veu que no hi ha prou
quilòmetres per fer una etapa de la volta ciclista a Espanya,
es veu que no hi ha pistes de tennis prou grosses per fer una
competició, però no ens referim al fet que vagi a les altres
illes, ens referim al fet que aquests doblers s'emprin per
promoure l'esport de base.

Llavors hi ha una altra proposta del resolució del Grup
Popular que encara m'ha preocupat més que aquesta;
aquesta m'ha alarmat, i és la proposta número 43, i a mi
m'agradaria que la Sra. Salom...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat. Li record que du vuit minuts
i té cinc minuts de rèplica.

EL SR. PORTELLA I COLL:

És que quan he començat hi havia un altre president que
sempre és més benvolent amb jo que el Sr. Huguet i no me
n'he adonat que...

EL SR. PRESIDENT:

Idò ara té el Sr. Huguet que és el president i li diu que ja
du tres minuts de més. Vagi acabant, per favor.

EL SR. PORTELLA I COLL:

No me n'havia adonat. A la número 43 el Grup Popular
insta el Govern a complir un acord parlamentari unànime a
proposta d'Esquerra Unida que havia de presentar el pròxim
mes de març, un pla de lluita contra l'exclusió social i la
pobresa. Aquí ja li diuen que el desenvolupi, però li diuen
que desenvolupi un pla integral de lluita contra l'execució
social i la pobresa. Supòs que és un error mecanogràfic,
perquè jo no sé si a Balears..., no crec que hi hagi execució
social, no crec que s'executin els pobres de Balears, no crec
que sigui una forma d'acabar amb la pobresa, la seva
execució social. Per tant, supòs que és una equivocació.
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Ja per acabar, i perquè no tenc més temps, per acabar dues
reflexions. L'any passat vostès van fer una resolució al Govern
balear on l'animaven a aconseguir el contingut i perdurabilitat
màxims de la Llei de règim econòmic i fiscal de les Illes Balears.
No ho ha complert, es veu, o no ha donat resultat aquest gran
esforç que havia de fer el Govern, perquè aquella llei de règim
econòmic i fiscal no existeix. Enguany parlen de
desenvolupament d'alguns articles, però, bé, feim referència a
açò. Per últim, fan només una resolució en matèria d'educació;
es veu que l'educació va molt bé. Jo els aconsellaria que
introduïssin una resolució oral, si és possible, de felicitació al Sr.
Ferrer perquè l'he trobada a faltar, donada aquesta falta de
resolucions en matèria d'educació. 

I després una darrera qüestió per acabar. Les 58 crítiques que
fa el Grup Popular al Govern, n'hi ha 44 que són d'àmbit general
o sense àmbit, filosòfiques. N'hi ha 11 referides a l'illa de
Mallorca, de preocupació del Grup Popular per l'illa de Mallorca,
per temes concrets. N'hi ha 4 que fan referència a l'illa d'Eivissa
i Formentera. No n'hi ha cap ni una, ni una, perquè no hi ha cap
preocupació, de resolució que faci referència a l'illa de Nura, si
em permeten emprar la denominació fenícia de l'illa de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat. Li prec... Sr. Diputat, li he de comunicar que la
generositat del president ha arribat al límit de 12 minuts, i açò...

EL SR. PORTELLA I COLL:

Açò és una observació que vull fer.

EL SR. PRESIDENT:

...açò va en contra dels altres diputats. Moltes gràcies.

Per part del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, Sr.
Alorda... Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sr. President, per una qüestió d'ordre, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, té vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, era perquè l'errada que ha detectat el representant
d'Esquerra Unida es corregeixi i, en el mateix sentit, a la
proposta número 17 del nostre grup, quan parla de planta
dessaladora, també s'ha d'afegir una essa i una a, i agrairia que
aquestes errades fossin corregides. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Seran corregides les errades ortogràfiques en el Diari de
Sessions.

Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Més tranquils després que no
s'hagi d'executar cap pobre ni ningú i de tota manera no
sabem si hi havia hagut cap error, perquè trobam desoladora
aquesta dessaladora, o almanco com a mínim la seva
necessitat, però, com a mínim, que quedi corregit.

El nostre grup, començant el posicionament, realment
coincidirà amb la resta de grups en el sentit de votar no a la
primera resolució i abstenció a les 57 restants. Crec que tots
coincidim i per tant això crec que hauria de fer reflexionar
d'aquella advertència bíblica al Partit Popular del Llibre de
la Saviesa: "Ai d'aquell que va tot sol, perquè en caure
ningú no l'aixecarà". Supòs que és ben entenedor i
comprensible que votem que no a la primera i cofoista
proposta de fer-se mambelletes tot sols, aquesta idea de fer-
se el so i ballar i donar-se copets a l'esquena entre vostès
mateixos i, de totes maneres, crec que efectivament era
necessari; era necessari perquè si vostès no s'alaben no ho
fa ningú i, per tant, és convenient que ho facin de tant en
tant. I segon, perquè després que Brutus fou nomenat
president després d'apunyalar Cèsar, és lògic que cada debat
sigui una moció de confiança, i aquest primer punt està
redactat bastant en els termes de mocions de confiança, i és
normal que a cada debat hagin de dir si estan d'acord o no
amb les línies programàtiques. El que no sabem ben bé és a
què votaran que sí, perquè no sabem quines són les línies
programàtiques; són com els camins del Senyor,
inescrutables, com a mínim per a la resta dels parlamentaris
d'aquestes illes.

Estan a favor del que diu el Sr. Matas o del que fa? De
desclassificar territori perquè és excessiu a vorera de mar o
que desclassificar és confiscar? Amb un esforç de
demagògia tan important, tan baix, que no crec que tengui
precedent a les Illes Balears, segurament només comparable
a allò que diu que equiparar l'oficialitat d'una llengua a una
altra, equiparar, fer iguals, l'oficialitat del català amb el
castellà, vol dir imposar a parlar català a la primera persona
que arribi al cap d'un mes, i si no la treurem a fora; és
absurd; més aviat repugnant, perquè vol dir cercar el vot de
la por. O és que d'ençà que el castellà és obligatori a totes
les persones que vénen i no saben castellà se`ls treu a fora?
Ho fa, el Partit Popular? És aquesta la conclusió que treu de
l'obligatorietat de la llengua castellana?, expulsar la gent?,
obligar tothom? És aberrant, és absurd, és una barbaritat,
però que per cercar el vot de la por, que és el vot de la dreta
dreta, és lògic. I això era el camí al centre, i això era el camí
al centre! Vaja!, si arriben a ser de dretes.
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I tornant a la desclassificació, per aclarir-nos, han dit més de
mitja dotzena de vegades en aquesta cambra aquests darrers
mesos que desclassificar era urbanisme, ens deien: "Ho facin
vostès, Sr. Alorda, nosaltres no podem fer res, desclassifiquin
vostès, que no tenen coratge", eren els termes aproximats de
mitja dotzena d'intervencions. Supòs que aniran sortint aquests
dies, perquè ara sí que sabrem què és urbanisme i què és
ordenació del territori, perquè ara qualcú ha desclassificat o
pretén desclassificar, i ara el PP ha de fer saber bàsicament què
és el PP i què no ho és. 

Perquè tampoc no aclarim, per exemple, quina política de
residus -no podré fer un repàs- però s'ha d'incinerar el cent per
cent a Mallorca i abocar el cent per cent a Eivissa, que és el que
diuen els butlletins, que és el que diuen els plans directors?, o
allò que diu el Govern, que declara el Govern, de reciclatge, de
compostatge, però que prohibeix el Govern?. Vostès deuen saber
què voten quan parlen d'aquestes línies programàtiques.
Nosaltres no en podem treure clarícia: o no sabem què aprovam,
què ens proposen aprovar, o ho sabem massa bé i, en qualsevol
cas, la resolució del nostre vot és idèntica.

De les altres 57 no en votarem cap a favor, ni en contra; no
volem jugar a escenificar diàlegs després d'haver sentit mentides,
desqualificacions, insults a la resta dels grups parlamentaris.
Creim que cercar consensos, cercar punts de trobada per trobar
vots comuns en distintes mocions i resolucions crec que s'ha de
fer amb un altre tarannà i no es pot cercar en la confrontació
sense el més mínim pudor polític, que és el que hem hagut de
viure aquests dies. En qualsevol cas destacam que les 57
propostes suposen una veritable reprovació al Govern, perquè
recordam que el PP no vota mai en contra de res, no vota mai a
favor de les resolucions que proposen al Govern que fa allò que
ja està fent, no se vota per redundant, ni tan sols allò que ja està
preparant, perquè ja ho està preparant, està a la cuina. Per tant,
si el PP proposa avui dur 57 resolucions i les vota a favor és que
el PP no l'està ni preparant, deu anar ben enrera en tot el que ha
de fer. Jo crec que és greu, així mateix.

De totes maneres, n'hi ha algunes que així mateix són més
tranquil•litzadores perquè diuen, explícitament, que continuï fent
allò que fa, i bàsicament diu allò que fa: mantenir converses,
mantenir contactes, reforçar els contactes, com ja es
ridiculitzava... Jo crec que, vaja!, és rebaixar d'una manera molt
important el Parlament haver de dedicar-se a demanar al Govern
que tengui converses; francament, pensàvem que la gran
representant de la sobirania popular s'expressaria en termes més
contundent, de més interès i de més calat polític, no per dir al
Govern que tengui converses. O és que pensen que si no s'aprova
en el Parlament no en tendrà? La veritat és que fins ara, amb
totes les resolucions que s'aproven en aquesta cambra hauríem de
pensar gairebé el contrari, perquè com que el que s'aprova no
s'aplica, pareix que si vostès aproven que tenguin converses,
demà al matí deixaran de parlar.

I, de totes maneres, crec que seria injust no reconèixer
que alguns dels temes hi estam d'acord. De fet, sempre hem
detectat que quan s'acosten eleccions els postulats del PP
s'acosten o hi ha uns punts de concordança amb els del
PSM, recordin que en període preelectoral votàrem el
mateix estatut, el mateix estatut!, i el votàrem aquí amb
concordança, fins i tot es varen presentar a les eleccions, les
darreres, amb aquest estatut, un estatut que nosaltres
consideràvem molt digne, de màxim autogovern, etc.; no era
el nostre però consensuàrem, cosa molt diferent amb el que
han dit després de les eleccions, que vostès mateixos -i no
hi ha excuses de Madrid- s'han aplicat l'autocensurà i bon
ressò en són els resultats del que es discuteix a Madrid, no
del que a Madrid tornarà enrera, sinó del que es discuteix
perquè aquí es va aprovar. Fins i tot sembla que en el
Congrés dels Diputats s'ampliaran alguns termes dels que
aquesta cambra, per la seva vergonya, pens, va aprovar.

Totes les enquestes els diuen que el seu model ja està
periclitat, que ja no poden mantenir aquest model de
creixement a ultrança i, per tant, els convé intentar
rectificar, però és molt mal de fer quan es tenen els lligams,
quan es tenen els interessos que vostès tenen, estan massa
fermats, i aposta aquest paripé que viurem aquests darrers
mesos.

En qualsevol cas, proposar ara fer una llei del sòl quan
des del 83 es tenen competències..., naturalment les
competències en urbanisme són d'aquest parlament,
naturalment, les exerceix el Govern o les exerciran els
consells o les exerciran els ajuntaments, però les
competències totes són del Parlament, naturalment; vull dir
que és el principal òrgan que pot legislar, l'únic que pot
legislar i atribuir competències als altres, naturalment! Per
tant, el Parlament té competències en matèria urbanística
des de l'any 83; podia fer una llei del sòl amb un abast
importantíssim des d'aleshores; la reclamam, no fa gaire que
la reclamàvem després de les sentències: sempre voten
negatiu. Nou mesos abans de les eleccions: llei del sòl; pla
de carreteres, des del 90; Directrius d'Ordenació del
Territori, des del 87; pla hidrològic, des de sempre. Dels
PTP, no ens en parlen: ni del de Menorca amb tot el seu
consens, ni dels tres PTP que s'estan tramitant a Mallorca de
manera absurda, però tres PTP, que pareix que no se'n parla
ni ja hi tenen cap mena d'interès. En quinze anys no ho han
fet; ara ho faran en sis mesos? Nosaltres creim que no tenen
credibilitat. Fa just dos mesos que desestimaren una...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acabaré, Sr. President. Fa dos mesos que desestimaren
una al•legació del PSM que demanava que la travessia Inca-
sa Pobla arribàs fins a Alcúdia, es dibuixàs. Votaren que no,
no varen acceptar l'al•legació i ara ho duen en aquesta
proposta. No publicaran el trajecte, hi pos messions, no
publicaran ni el trajecte, però quedarà la declaració vaga.
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Abocadors. Només s'anomena Formentera. No saben quants
n'hi ha, d'abocadors? N'hi ha moltíssims, d'abocadors, en
situacions absolutament il•legals i sanitàriament
extraordinàriament delicades; només anomenar el de Formentera
és un avanç, però només un, i tots els altres?

És ben hora de parlar d'arreglar les escoles d'idiomes i les
escoles de música, ben hora; arriben bastant tard;
desgraciadament, sis mesos abans de les eleccions sembla que ho
volen arreglar tot.

No tenc temps de fer un repàs i, per tant, hauré d'acabar, però
en qualsevol cas i per salvar el seu honor, si és que votar a favor
d'una cosa -no, no, no o no, com deia el Sr. Marí o el seu
portaveu- per salvar-los-hi els deim que ara no en votarem cap,
però que les tendrem present -jo els ho assegur- a l'hora
d'elaborar el pròxim programa de govern 99-2003. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, 58
propostes de resolució com a corona d'espines d'un discurs
absolutament impresentable, un discurs allà on l'insult, l'atribució
de finalitats confiscatòries, acusacions d'intolerància lingüística,
fatxenderia pura -"farem, farem, feim, hem fet, farem..."- i
l'endemà es reuneix una junta i li peguen dues cigales i s'ha
acabat, i s'ha acabat!, de Jaume Jaumet, de Jaume Jaumet: en
horas 24, de president a una figura patètica que gesticula, que
allarga els discursos, perquè és un discurs per capítols, fins a
mitjanit. I els he d'agrair, senyors del Partit Popular, que vostès
mateixos, a aquest senyor que va de president, li hagin fet la
sentència amb una punyalada grossa, de dir "hem de donar
suport", acompanyada de 57 punyaladetes més a fi de fer-li donar
la sang fins a la darrera gota.

A veure. El Parlament de les Illes Balears ha de fer pròpies,
ha d'assumir com a pròpies...? De qui? El Parlament ha d'assumir
com a pròpies de qui?,  tots?, hem d'assumir com a pròpies les
línies programàtiques, continguts i objectius exposats pel Sr.
Matas? Que les han vist, les línies programàtiques i els
continguts? A part d'un triomfalisme totalment barroer, tota una
sèrie de mentides en cadena, jo particularment, que vaig aguantar
aquest calvari, els puc dir que jo no vaig sentir res de tot això. El
Sr. Matas i el seu discurs és un autèntic caragol buit sense closca,
no hi ha res, no hi ha res. Si li lleven quatre envestides contra el
Consell Insular, quatre mentides en matèria social, perquè, què
és això, que mentre hi hagi un pobre o un parat es considerarà
fracassat? Idò es pot considerar fracassat un grapat de mils i mils
de vegades, perquè convé que llegeixi l'informe Foesa i, fins i
tot, un informe molt recent d'una institució tan poc sospitosa de
radicalisme com sa Nostra, i veurà pobres, i "ho tenim tot", (...),

però naturalment també tenim pobres, cosa que no es diu,
no es reconeix. I una de les resolucions que es proposa per
part del Partit Popular és aquest famós pla de la lluita contra
la pobresa i l'exclusió social. Per l'amor de Déu!, si això és
una iniciativa que es va aprovar que procedia d'Esquerra
Unida!, i vostès només la varen voler aprovar -fa temps-
amb la condició que havíem d'esperar l'informe Foesa, i de
l'informe Foesa llavors encara es donaren un any de temps,
que acabarà el març del 99; miri si li preocupen els pobres,
al Sr. Matas; fins al 99, i els pobres de què han de viure? Ho
veurem la setmana que ve, que hauran de votar un termini
de 31 de desembre del 98 i 900 milions de pessetes per als
pobres, com diu la moció del PSM; aquí els esper, perquè
l'any que ve riurem els acudits d'en Jaimito, això segur,
perquè ho ha resolt tot: Ha resolt la problemàtica de
l'aviació. No sabia que fos especialista de la Donell-
McDouglas, o de la Fokker o tal, perquè segons acab de
saber, dels quatre vols que hi ha a Eivissa es preparen a
reduir-ne tres; això deu ser una solució però a la baixa. Això
és la realitat. Ha resolt el problema de l'aigua, ha solucionat
els problema de la sanitat pública... Després d'una etapa
socialista allà on es varen atrevir a legislar en matèria... -
socialista, el govern socialista- a fer una llei molt important
en matèria d'educació i a fer escoles com no se n'havien
fetes mai, ha vengut a redimir aquesta situació en un any i
ha fet no sé quantes coses. 

Total, un seguit continu de mentides, i allà on jo crec
que ja és més vergonyós, perquè ho patim, es que es faci des
d'aquesta tribuna, per part del Sr. Matas, un atac continu a
un altre institució que és el Consell Insular de Mallorca, i li
hem d'agrair una cosa, a través d'aquest discurs: ha donat
relleu, ha donat categoria al Consell de Mallorca: una
institució amb uns 13.000 milions de pressupost s'ha
convertit en el gran enemic, en el gran protagonista de la
política de les Illes Balears, i se li fa tota la guerra possible
i, fins i tot, se l'estafa, perquè aquí, quan es diu que preparen
grans transferències als consells, alerta!, al Consell de
Mallorca transferències amb trampa, i quan jo vaig dir -i ho
puc repetir perfectament- que en matèria de transferències,
les famoses transferències que surten en aquest discurs, el
Govern balear que prepara aquestes transferències actua, no
com una institució responsable, sinó com un grup de trileros
i clavelleres, això és una cosa absolutament certa i, si no, les
darreres competències de les quals vàrem patir; pobres però
no pardals!, que diuen a Mallorca, pobres però no pardals.
Si torna a venir una altra competència, i ja venia la
competència en matèria de transport acompanyada de tot un
conflicte de transportistes, aferra-vos-hi, mallorquins!, no!,
no, no, no! No volem que si vostès estan empebrats amb un
problema ens transfereixin un problema i, a més, amb una
infradotació perquè ens acabin de donar l'extremunció
política al Consell Insular de Mallorca.
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Tot això estava dins aquest famós discurs del Sr. Matas. Però
jo crec que vostès li han fet la sentència, li han fet la sentència.
Per una part li proposen una gran lloança: que ens adherim, que
assumim com a pròpies del Parlament aquestes línies inexistents
i tal, però, a continuació vénen 57 propostes perquè faci, continuï
fent, reforci, prengui Viagra política perquè ha de reforçar no sé
quina negociació..., i clar, vostès mateixos li donen 57 galtades,
no sé si a la mateixa galta o ho comparteixen entre les dues, però
això és absolutament cert. Davant això, davant aquesta exhibició
de propostes la pregunta és molt senzilla: i què fa el Sr. Matas si
no fa res de tot això d'aquestes 57 iniciatives que vostès li
proposen? Idò el Sr. Matas deu seu un autèntic mentider, perquè
ho tenia tot solucionat, quan va pujar, i quan ve l'hora de les
resolucions, resulta que falten, conselleria per conselleria, un
munt de coses, un munt d'iniciatives que vostès els han de
proposar perquè ho facin. 

I davant això, què hem de fer?, què hem de fer? Per
descomptat no voldran que votem a favor de la primera proposta;
home!, jo, assumir com a pròpia la quantitat de bajanades,
d'insults i de desbarats que vaig sentir aquests dos dies passats,
ho trobaria un poquet fort, per tant em permetran que digui que
no. I de les altres, què hem de fer? Les altres jo crec que és una
manera d'embullar fil i de donar-se corda a vostès mateixos, com
una roda d'inèrcia, el motor perpetu de segona espècie, que és
una cosa que no s'ha arribat a construir mai; vostès volen donar
corda al Sr. Matas; volen que el Sr. Matas faci moltes coses, i
nosaltres n'hi proposarem una, no dues, com els manaments de
la llei de Déu que es resumeixen en dos, d'aquestes 57 propostes,
una: al Sr. Matas, dia 13 de juny del 99, el poble de les Illes
Balears, els pobles de les Illes Balears li han de passar comptes
ben passats. Sí, sí, a mi els me passaran exactament igual, i estic
ben preparat, no es preocupin; al Sr. Matas, li passaran comptes,
i crec que ja li han començat a llançar una sèrie d'advertències;
si deia que feia tot això i...

EL SR. PRESIDENT:

Sr.Pons, per favor, vagi acabant.

EL SR. PONS I PONS:

Estic acabant, el que passa és que va un poc carregat
d'espícies, això.

(Rialles)

El Sr. Matas deia que ho tenia tot fet i el seu partit li ha
envergat 57 desmentits un darrera l'altre. Jo crec que els
ciutadans de les Illes Balears poden votar dretes, centre,
esquerra, nacionalista o centralista, però crec que no podran
votar, a les pròximes eleccions, un que ha estat definit com un
mentider pel seu propi partit. Mentiders fora.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat de les propostes de
resolució, aquesta presidència decreta un descans de cinc
minuts per coordinar totes les votacions que han de tenir
lloc de manera immediata. Cinc minuts de descans.

EL SR. PRESIDENT:

Demanaria, per favor, a les senyores i als senyors
diputats que prestessin atenció perquè crec que es pot
complicar un poc, amb les votacions tan diferents, i així
facilitar el recompte i la feina als membres de la Mesa. 

En primer lloc, passarem a votar les propostes de
resolució presentades pel Grup Parlamentari Popular, i
votarem la primera.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 24;  cap abstenció. Queda
aprovada la primera proposta de resolució.

A tenor de les intervencions dels grups parlamentaris,
sembla que podem votar la resta de propostes del Grup
Parlamentari Popular, conjuntament, de la 2 a la 58,
ambdues incloses. És així?

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; cap en contra; 24 abstencions. Queden
aprovades la resta de propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari Popular.

Votam ara les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari Socialista. En primer lloc, votarem la
proposta 5, que afecta la part que no ha estat votada en les
propostes de resolució del Grup Parlamentari Popular, que
seria de crear l'agència pública d'ocupació. Té dues
propostes aquesta, em segueixen? Si troben que ja la podem
donar per votada, es dóna per votada en el seu conjunt. La
proposta del Partit Popular feia referència a la creació del
Consell Econòmic i Social, i aquesta és més ampla, la
primera part està votada, subsumida en la proposta del Grup
Parlamentari Popular, que era la segona, que seria l'agència
pública d'ocupació com a instrument bàsic per resoldre en
torn del diàleg social els problemes estructurals del nostre
mercat de treball. Açò s'ha de sotmetre a votació.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, a mi em sembla que és un text inseparable, per
tant, nosaltres pensam que se sotmeti a votació el punt 5 i els
grups que vulguin votar a favor que votin a favor, i els grups que
vulguin votar en contra, que votin en contra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Es passa a votar el punt 5 de les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots a favor, 24; en contra, 28; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 5.

Si els sembla, passaríem a votar, per mor de la manifestació
del vot, la proposta 7, del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per unanimitat.

Deman als portaveus si podem posar a votació la resta de
propostes.  Passam a la votació de les propostes 1, 2, 3, 4, 6, 8,
9, 10 i 11 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 28; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes propostes.

Passam a votar les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, de les quals, la 3,
4, 13 i 19, ja han estat votades amb anterioritat entre les
propostes del Grup Parlamentari Popular i les propostes del Grup
Parlamentari Socialista. Estan conformes? Passam a votar les
propostes de resolució núms. 2, 9, 10, 15, 16 i 17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S'aproven per unanimitat.

La resta de propostes, es poden votar conjuntament?
Votam conjuntament les propostes núms. 1, 5, 6, 7, 8, 11,
12, 14 i 18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 28; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes propostes de resolució.

Passam a votar les propostes de resolució presentades
pel Grup Parlamentari Mixt, de les quals, la 3, 7, 9, 27 i 29
ja han estat votades amb anterioritat, sempre entenent,
sobretot la 29, sempre entenent que amb la proposta que ha
estat votada per part del Grup Parlamentari Popular se hi
afegirà "en un termini de tres mesos". D'acord?

Passam a votar, idò, les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Mixt, les 4, 18, 19, ...

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, Sr. President, nosaltres demanaríem que la 18 no es
votàs conjuntament amb les altres, que fes una votació
separada.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Sí, Sr. President. Per a nosaltres, la 18 i la 17 haurien de
ser per separat, i, per una altra banda, les 8, 10, 11, 15, 19 i
20.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la proposta de resolució 1 del Grup
Parlamentari Mixt. Votarem una per una. Grup Parlamentari
Mixt. Proposta 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 28, cap abstenció. Queda
rebutjada.

Proposta 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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Vots a favor, 24; en contra, 28. Queda rebutjada la proposta
2.

Proposta 3. La proposta 3 està votada.

Proposta 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per unanimitat.

Deman si podem votar les propostes 5, 6, 7, 8 i 10?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No, la 10, no.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem les propostes 5, 6, la 7 està votada amb anterioritat.
Propostes 5 i 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 28; cap abstenció. Queden
rebutjades les propostes 5 i 6.

La proposta 7 ja ha estat votada amb anterioritat. 

Proposta 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 11; en contra, 28; 13 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 8. 

La proposta 9 ja ha estat votada.

Proposta 10.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 3; en contra, 30; 19 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 10.

Les 11, 12, 13, 14 i 15?

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Votació separada de la 15, per favor.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Votació separada de la 11 i la 15.

EL SR. PRESIDENT:

Proposta de resolució 11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 11; en contra, 28; 13 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 11.

Passam a votar les propostes 12, 13 i 14.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 24; vots en contra, 28; cap abstenció.
Queden rebutjades les propostes 12, 13 i 14.

Proposta de resolució 15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 3 en contra, 30; 19 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 15.

Propostes 16 i 17, es poden votar conjuntament?

Proposta 16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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Vots a favor, 24; en contra, 28; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 16.

Proposta 17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 11; en contra, 41; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 17.

Proposta 18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 8; en contra, 41; abstencions, 3. Queda
rebutjada la proposta 18.

Proposta 19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 11; en contra, 28; abstencions, 13. Queda
rebutjada la proposta 19.

Proposta 20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 11; en contra, 28; abstencions, 13. Queda
rebutjada la proposta 20.

Deman si podem votar conjuntament les propostes 21, 22 i
23. Els votam conjuntament.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovats per unanimitat.

Passam a votar les propostes 24 i 25.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 28; cap abstenció. Queden
rebutjades les propostes 24 i 25.

Propostes 26, 28 i 30. Es poden votar conjuntament?

LA SRA. SALOM I COLL:

No, Sr. President. Demanaríem votació separada de la
26, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor de la 26?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 28; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 26.

La proposta 27 ja ha estat votada amb anterioritat. La 29
també està votada amb anterioritat posant aquests tres
mesos, i passam a votar les 28 i 30.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S'aproven per unanimitat.

Passam a votar les propostes de resolució presentades
pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Si els sembla,
passaríem a votar, la 20 ja ha estat votada, la 23 ja ha estat
votada amb anterioritat, la 25 també ha estat votada,
passaríem a votar ara les 26 i 27, d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovades per unanimitat.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Perdoni, Sr. President. Per a vostè, la resolució 20, ja
està votada?, o ho he entès malament?
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EL SR. PRESIDENT:

Ha estat votada perquè s'ha votat amb anterioritat en una
proposta que té aquest contingut del Grup Parlamentari PSM, la
7.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

La 7 del PSM.

EL SR. PRESIDENT:

De totes maneres, si té cap dubte, no hi ha cap problema a fer
la votació, eh? Volen votació.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Jo, Sr. President, veig que la 7 del PSM té una allunyada
semblança amb la nostra 20, jo agrairia la votació.

EL SR. PRESIDENT:

Farem la votació, idò, de la proposta 20, les altres són
correctes, no? Proposta 20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Repetim la votació.

Vots a favor de la proposta 20 d'esquerra Unida?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 39; en contra, cap; abstencions, 13. Queda
aprovada la proposta 20.

Passam a votar la proposta 1 d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 11; en contra, 41; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 1.

La resta es pot votar conjuntament?

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Volen votació separada de les propostes 9, 18 i 19.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó?

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

9, 18 i 19.

EL SR. PRESIDENT:

Però aquestes tres poden anar conjuntes? Votam les
propostes ...

LA SRA. SALOM I COLL:

Sr. President. El Grup Popular demanaria votació
conjunta de les 13, 24 i 25.

EL SR. PRESIDENT:

La 25 ja ha estat inclosa en una anterior votació. Per
tant, serien la 13 i la 24. Votarem primer les propostes de
resolució 9, 18 i 19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 9; en contra, 28; abstencions, 15. Queden
rebutjades aquestes propostes.

Votam ara les propostes 13 i 24.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovades per unanimitat.

Podem passar a votar la resta de propostes? Passam a
votar la resta de propostes presentades pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 28; cap abstenció. Queda
rebutjada  la resta de propostes del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida.

Moltes gràcies per la seva col•laboració. S'aixeca la
sessió.
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