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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Reprenem la sessió,
darrera sessió d'aquest debat d'orientació política general del
Govern amb les propostes de resolució. El debat, com
alguns de vostès coneixen, per als que no ho sàpiguen, es
farà de la següent manera. Les intervencions dels portaveus
dels grups seran, com sempre, de menor a major, i per tant
començarem el debat amb la intervenció... La votació es
farà de l'altra manera, per ordre de presentació. Aleshores,



en primer lloc correspon intervenir al Grup Mixt, el representant
del COP, Sr. Santiago Ferrer. Intervé el Sr. Buades, dels Verds
d'Eivissa. Sr. Buades, té 10 minuts.

"1. El Parlament de les Illes Balears acordar crear una comissió no
permanent d'estudi dels efectes regionals i insulars a la Comunitat
Autònoma del pressupost i de les polítiques de la UE, a fi d'avaluar-
ne els resultats en matèria de cooperació, finançament, benestar
social i sostenibilitat ambiental i poder servir de base a una
reformulació de la política de projecció europea de les Illes
Balears. 

2. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
comissió no permanent d'estudi del balanç fiscal de les Illes Balears
basada en el finançament per càpita real, és a dir, amb inclusió de
la  població suportada no resident, de cara al necessari càlcul a
l'alça de les dotacions econòmiques de les transferències
competencials ja transferides i de les inversions de l'Estat central
a les Illes en aquelles altres matèries de la seva competència, com
ara sanitat o medi ambient.

3. El Parlament de les Illes Balears declara el seu suport a la
conversió del Senat com a Cambra de les autonomies i al
reconeixement del caràcter plurinacional i plurilingüístic de l’Estat
en el conjunt de la seva legislació bàsica, mitjançant les reformes
legals que calguin, i mandata, a tal efecte, el Govern de les Illes
Balears perquè insti d'immediat el Govern central a implementar les
iniciatives necessàries per dur-les a terme en els pròxims dos anys.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar,
com a desenvolupament de l'article 18.2 i 36 de l'Estatut
d'Autonomia, abans de tres mesos el projecte de llei de reforma de
la Llei de consells insulars a fi d'assegurar que els consells insulars
esdevindran prompte vertaders governs insulars, a part de mantenir
la seva funció de diputacions.

5. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport  que el
Govern de l'Estat incrementi fins a un mínim del 0,7% la dotació
pressupostària per a Cooperació i deixi de bloquejar la reforma
humanitària de l'anomenada  Llei d'estrangeria, a fi que l'Estat
espanyol esdevingui un estat vertaderament solidari.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constituir al més aviat possible el Fòrum Illes Balears
Sostenibles i a aprovar d'acord amb una representació social i
econòmica plural l'Agenda 21 de les Illes Balears, la qual haurà
d'incloure objectius concrets de compliment dels compromisos
ecològics i socials derivats del procés de cooperació mundial iniciat
a la Cimera de la  Terra de Rio de Janeiro l'any 1992.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
prendre mesures territorials cautelars, d'acord a proposta prèvia
dels consells insulars, a fi d'assegurar un procés de redacció,
exposició pública i aprovació dels plans territorials insulars sense
hipoteques de sectors que no tenen en compte els costos ecològics
i socials de l'actual model econòmic.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar
amb l'Administració central una solució definitiva al conflicte
constitucional sobre el marc de protecció de les Salines
d'Eivissa i Formentera, la qual haurà de garantir tant la
competència autonòmica com la protecció integral i sempre
dins els límits territorials actuals de la Llei, estatal, de reserva
natural i respectant la delimitació de la Reserva marina
ordenada pel Govern de les Illes Balears.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
aprovar immediatament el Pla Hidrològic i el Govern de les
Illes Balears a donar prioritat en la seva execució a les
polítiques d'estalvi, eficiència i reutilització per a usos no
sumptuaris.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
constituir, d'acord amb els consells insulars, les Juntes
Insulars d'Explotació d'Aigües al més aviat possible i a
facilitar la participació ciutadana a través de les comunitats de
persones usuàries.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure la declaració urgent d’una xarxa de zones
hidrològicament sobreexplotades per tal que es pugui
emprendre programes de recuperació i protecció d'aquífers en
zones fora de tota gestió sostenible de l'aigua, com ara les illes
d'Eivissa i Formentera, tot respectant els drets dels agricultors
i agricultores.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renegociar el Conveni de carreteres amb l'Administració
central sobre la base de donar prioritat a una política global
de mobilitat i no mer increment de carreteres, tercers carrils
i rondes, on el transport col.lectiu, els programes de mobilitat
compartida i la implementació de noves i millors
infraestructures de transport alternatiu al cotxe privat tinguin
un paper clau; així mateix, el Parlament insta el Govern a no
discriminar en la creació d'aquestes noves infraestructures de
transport públic les illes de Menorca, Eivissa i Formentera .

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consultar amb els consells insulars els projectes
de carreteres encara no adjudicats i/o pendents d’encàrrec
tècnic.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
incrementar els recursos humans, materials i econòmics de
l'Administració de Justícia a les Illes Balears a fi de
descongestionar la situació de col.lapse en què es troba.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un projecte de llei de residus de les
Illes Balears així com a reformar els plans directors sectorials



de residus de Mallorca i de les Pitiüses, instruments basats tots ells
en les polítiques de reducció global del volum, la reutilització i el
reciclatge màxims, la generalització del compostatge,
l'abandonament progressiu de la incineració i la transparència
informativa de les dades ambientals i sanitàries pertinents, i
l'acompliment de la normativa europea.

16. El Parlament insta el Govern perquè, just després de la
declaració dels nous parcs naturals, habiliti partides
pressupostàries suficients per garantir l’inici d’una gestió
vertaderament conservacionista d’aquests espais protegits.

17. El Parlament insta el Govern a facilitar i promoure el
coneixement, creació i manteniment de les empreses de l’anomenat
tercer sector, que no tenen ànim de lucre, estan lligades a finalitats
socials i segueixen criteris de sostenibilitat i producció
ecològiques."

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Una defensa ràpida de les nostres 17 propostes de resolució. Les
hem dividit en cinc grans eixos: el primer és la revisió de la
política europea de les Illes Balears, de tal manera que totes les
ajudes i programes que des de la Unió Europea tenen reflex aquí
ens agradaria que passassin per acord parlamentari per una
comissió no permanent d'estudi que avaluàs la seva sostenibilitat
ambiental i el seu benefici social, perquè hem vist molts de
programes que en teoria beneficiaven aquests pagesos que hem
de salvar, i que al final als pagesos aparentment no els ha
millorat el nivell de vida; molts de programes que amb l'excusa
del medi ambient se n'han anat a altres bandes, i ens interessa
molt des dels Verds controlar això i canviar les premisses de la
nostra relació amb Europa, tant a nivell de programes com a
nivell d'inversions. Un segon bloc de propostes són referides a
canvis institucionals a la comunitat autònoma i a l'Estat
espanyol, la primera per vertebrar els consells com a governs
insulars, i com a exemple d'això seria la proposta 14, de
consultar per part del Govern de les Illes Balears els consells en
matèria d'encàrrec de carreteres que encara no s'hagin adjudicat,
o encarregar prèviament a que això es faci. 

Hi ha una segona proposta aquí que és estudiar al si d'una
comissió no permanent del Parlament el balanç fiscal de les Illes
Balears en matèria de finançament per càpita comparativa amb
la resta de ciutadans de l'Estat espanyol, de cara a poder saber si
és justa la inversió de l'Estat central aquí en matèries que ja ha
transferit Madrid, i per tant que ha transferit el seu finançament
a la comunitat autònoma, o bé en matèries que no ha transferit,
com sanitat i medi ambient, i que està obligada a invertir sense
discriminació.

En tercer lloc, el suport a la conversió del Senat espanyol en
cambra territorial, i la petició a Madrid que revisi en dos anys
tota la legislació bàsica de l'Estat a fi que s'hi reconegui el fet
plurinacional i plurilingüístic de l'Estat espanyol. I per últim en
aquest segon bloc, demanar a Madrid, que és qui pot fer-ho,
dotar l'Administració de Justícia de les Illes de mitjans humans
i necessaris per eliminar el col•lapse judicial que tenim en
aquests moments.

Un tercer bloc és d'impuls del canvi ambiental a la
comunitat autònoma, hi ha 8 propostes, que són que es posi
en marxa tan aviat com es pugui el fòrum regional Illes
Balears sostenibles, i l'agenda 21 de les Illes, a partir dels
acords de Rio de Janeiro l'any 1992, de la cimera de la terra;
permetre i encoratjar que els consells puguin tenir iniciativa
davant el Govern perquè aquest dicti normes territorials
cautelars de cara a assegurar que els plans territorials
parcials de Mallorca, Menorca, d'Eivissa i de Formentera es
puguin fer en condicions com perquè no quedin hipotecats
per projectes especulatius encara en vigor. La tercera és
l'aprovació immediata a nivell estatal del Pla hidrològic, i
que llavors aquest govern l'utilitzi preferentment per
programes d'estalvi i reutilització, i usos no sumptuaris que
comprometin els nostres aqüífers i la qualitat de les nostres
aigües. Una altra proposta aquí és que de veritat es posin en
marxa les juntes insulars d'explotació d'aigües, que només
s'han creat sobre el paper, però que mai no han funcionat.
Una altra és la declaració de zones hidrològicament
sobreexplotades, que ara nosaltres demanam que es posin en
marxa programes de protecció d'aqüífers que no vagin en
detriment dels drets de la pagesia, però per altre costat que
assegurin l'existència d'aigua de qualitat a llarg termini a
totes les Illes Balears. 

També una altra va referida a la política de transport, a
fi que se centri a garantir una més gran mobilitat, seguretat
i eficiència ambiental, en lloc de confondre la política de
transport amb política de carreteres, i més i més asfalt sense
aturar i a costa del nostre territori. Dues més encara: el
projecte de llei de residus i la reforma dels plans directors
sectorials de Mallorca, Menorca i les Pitiüses, a fi que tots
aquests plans que s'han de reformar aviat es facin sobre la
idea de reduir el volum de residus, reutilitzar i reciclar al
màxim, i així per tant poder abandonar progressivament la
incineració; i un tema molt important també aquí és que la
declaració de nous parcs naturals, els 7 previstos, vagi
acompanyada just després amb l'habilitació de partides
pressupostàries especials per iniciar una gestió
conservacionista en condicions, a fi que no passi com amb
la LEN, que tot queda sobre el paper i llavors realment no
hi ha mitjans perquè la protecció ambiental es posi en
marxa.

Un darrer bloc és de solidaritat i d'economia social i
ecològica. Hi ha dues propostes, que és instar el Govern
central perquè inverteixi d'una vegada aquest 0,7% en ajuda
a la cooperació, que va firmar fa molts d'anys el Partit
Popular, i que en aquests moments impedeix que es realitzi,
d'ajuda als països pobres; i per altre costat en aquesta
mateixa proposta que el Partit Popular, el Govern central
deixi de bloquejar la reforma humanitària de la Llei
d'estrangeria, a fi que tota la gent que viu aquí tengui els
mateixos drets socials, i a nivell polític fins i tot. La darrera



proposta en aquest bloc és que el Govern de les Illes Balears ha
de facilitar i promoure el coneixement, creació, i manteniment de
l'anomenat tercer sector, és a dir aquell sector econòmic que són
empreses sense ànim de lucre, però que tenen finalitats socials i
ecològiques, per entendre'ns, empreses sense ànim de lucre, però
que tenen finalitats socials i ecològiques, per entendre'ns,
empreses tipus la fundació Deixalles a Mallorca  o la fundació
Mestral a Menorca. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades. Ara sí, té la paraula el Sr. Ferrer, que
compartirà el torn del Grup Mixt amb el Sr. Buades. 

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a revisar el
Decret 39/1997, de 14 de març, pel qual es regulen mesures
especials i transitòries per a l’illa de Formentera, amb l’objectiu de,
dins de l’esperit d’atenció a l’especificitat de l’illa, per poder fer
efectives les mesures que allí s’establien.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear una
comissió mixta Govern-Ajuntament-Ministeri per tal d’estudiar la
situació sanitària de Formentera i que cerqui solucions adients
encaminades a la dotació en aquesta illa d’una instal•lació
hospitalària adequada a les seves necessitats reals.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a posar en
marxa quan abans la gratuïtat del trajecte Formentera-Eivissa-
Formentera pels residents en aquesta illa en els casos d’accés a
serveis i equipaments necessaris que si hi són i es presten a les
altres illes i no a Formentera – sobretot en els àmbits
administratius, sanitaris, serveis socials i culturals- amb la finalitat
d’anivellar les oportunitats de tots els ciutadans de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a emprendre les
iniciatives necessàries davant el Govern de l’Estat per tal de
garantir un subministrament d’aigua suficient per a la població de
l’illa de Formentera, i que no es tornin a succeir situacions de
restriccions d’aigua com les d’aquest passat estiu.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer públic de
manera anyal les inversions que han realitzat les institucions de la
Comunitat Autònoma amb l’1% del volum destinat a obres
públiques que han de destinar a patrimoni històric."

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Les esmenes que presentam des
de la COP de Formentera, serien en primer lloc en tema del
decret especial per a Formentera, que supòs que la majoria
de vostès no deuen conèixer, però que jo, per necessitats
òbvies, sí. És un decret que a l'any 97 va fer el Govern
Matas, allà on ens havia d'arreglar pràcticament tots els
problemes que teníem de Formentera, era el caixó de
greuges que teníem, i ells el varen recollir, però com sempre
una cosa és recollir i l'altra és aplicar, i de la majoria de les
coses que es varen fer en aquell decret, que com dic parlava
pràcticament de tot, parlava d'aigua, parlava de territori,
parlava d'energia, parlava de residus, parlava
d'infraestructures, parlava d'elements de dinamització,
parlava d'equipaments i accions socials..., ens feia un repàs
pràcticament per tot, però que, clar, una cosa és dir-ho i
l'altra és fer-ho, i a dia d'avui, per desgràcia per a nosaltres,
d'aquell decret se n'ha complert ben poca cosa. Llavors,
nosaltres instaríem el Govern a revisar aquest decret, pel
qual es regulen mesures especials i transitòries per a l'illa de
Formentera, amb l'objectiu de, dins de l'esperit d'atenció a
l'especificitat de l'illa, que tantes vegades s'ha dit per part
del president d'aquest govern i s'ha reclamat per part nostra,
per poder fer efectives les mesures que allà s'establien. Les
problemàtiques que es descriuen en aquest decret hi són, el
problema és posar-hi solució. Per tant, el que demanaríem
és que aquest decret es revisi, les normes estan fetes per
complir-se, i si no per derogar-se, que aquest decret es revisi
i es busqui de quina manera es poden fer efectives les
normes.

En segon lloc seria la creació d'una comissió mixta
Govern-Ajuntament-Ministeri de Sanitat per tal d'estudiar
la situació sanitària a Formentera. Com ja vaig anunciar
ahir, la Conselleria de Sanitat té una partida pressupostària
per començar a projectar i a veure com es pot fer l'ampliació
d'aquest hospital, però atès que la competència en matèria
de salut, en matèria hospitalària, continua sent una
competència de Madrid, el que necessitam és que de la
mateixa manera que a altres bandes volem que l'hospital es
faci sencer, doncs a Formentera també Madrid hi ha de
participar i fer-nos aquesta instal•lació hospitalària que tant
necessitam.

La tercera proposició quedaria retirada.

La quarta proposició seria, davant la situació de
restriccions d'aigua que s'ha produït enguany a Formentera,
que per desgràcia és comuna a altres zones de les Illes
Balears, el que no pot ser és que se'ns faci una planta
dessaladora amb una determinada capacitat perquè a un
altre municipi d'Eivissa sobren dues línies d'una
dessaladora, concretament a Sant Antoni, i se'ns traslladin
a Formentera, i llavors es faci un estudi de necessitats que
digui que necessitam 2.000 tones cúbiques diàries perquè ja
tenien les dues línies. El que hem de fer llavors és instar
Madrid perquè revisi aquest pla de necessitats, aquest pla de
viabilitat d'aquesta planta, i que efectivament doti
Formentera d'una dessaladora en condicions de poder
proveir les necessitats que té la població resident allà.



I la cinquena proposició, i ja la darrera, seria instar el Govern
a fer públic de manera anual les inversions que han realitzat les
institucions de la comunitat autònoma amb l'1% del volum
destinat a obres públiques que han de destinar a patrimoni
històric. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Ferrer, la Mesa li demana: la tercera, la retira?
Correcte, gràcies.

Hi ha un torn de fixació de posicions dels altres grups, per als
que el vulguin emprar, respecte de les proposicions que fa el
Grup Mixt. Algú vol utilitzar aquest torn? Doncs el Grup Popular
té la paraula. Perdó, el Grup Socialista té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Solamente para la fijación de
posición, es decir que votaremos favorablemente a todas las
resoluciones que ha propuesto el Grupo Mixto.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu. El Grup Popular té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputades. m'ha
tocat a mi per donar suport o no les propostes que ha fet el Grup
Parlamentari Mixt per part del Partit Popular. Quant a la primera,
que demana "el Parlament insta el Govern a revisar el Decret
39/97", bé, aquesta nosaltres votarem en contra, perquè de fet no
entenem el perquè tal com s'ha exposat, perquè resulta que aquí
ens ha sortit el Sr. Ferrer, i ens diu que aquest decret recollia,
però no aplicava. Per tant, si en aquest decret vénen recollides les
mesures especials i transitòries per  a l'illa de Formentera, l'únic
que s'ha de fer és aplicar-les, no hi ha per què revisar el decret.

A la segona i la quarta, en vista que la tercera ha quedat
retirada, votarem que sí, perquè estam a favor de tot allò que
representin millores per a l'illa de Formentera. Ara, que sí que el
voldríem suggerir és que amb aquestes es tracta també de crear
comissions. Cada vegada que es creen comissions -i l'esquerra en
té molt de costum, de crear comissions- es tradueix en poques
realitats tangibles. En aquest cas, i atès que vostès com a pacte
de progrés el que han de fer primer és negociar entre vostès, crec
que més val que vagin fent feina i no tantes comissions.

Quant a la cinquena, sí. El segon grup de propostes, que
és la primera i la segona, es votarà que sí, però amb el
mateix sentit que l'anterior: no facin tantes comissions i
facin més feina.

A la tercera ens abstendrem, perquè tal com ve redactada
és molt ambigua i generalitzada. Aquesta proposta és poc
congruent amb el debat aquí realitzat, i és més pròpia d'un
debat de l'estat de la nació, a Madrid, perquè intrínsecament
demana una reforma de la Constitució. A la quarta votarem
que sí. A la cinquena votarem que no, perquè evidentment
correspon una altra vegada a un debat de la nació, no al
d'aquí. A la sisena es votarà que sí. A la setena votarem que
no, perquè generalitza en el sentit de dir que es prendran
mesures cautelars, no se sap a quines es refereixen, en què
consisteixen i quines repercussions tindran, per tant li hem
de votar que no. A la vuitena, doncs, ses Salines, votarem
que no; el  Partit Socialista Obrer Espanyol a Madrid quan
governava va declarar ses Salines parc natural. El Partit
Popular de Balears sempre s'ha mantingut, i per això va
interposar recursos d'inconstitucionalitat, perquè entenia que
s'havia invadit l'àmbit competencial. Si és així, el Govern
central no era competent per fer aquesta declaració, i per
tant, a més a més no varen recollir bé els límits d'aquest
parc, i continuam mantenint que no ha de ser el Govern
central qui prengui les mesures, sinó que ha de ser el
Govern balear.

A la novena i la desena serà que sí. A l'onzena serà
abstenció, perquè tal i com ve redactada, en castellà se li diu
rizar el rizo; si  per una banda declaren zona sobreexplotada
vol dir que no es pot treure ni gota d'aigua. Per tant, com
poden respectar els drets dels agricultors si no els donen allò
que és primordial per a ells, que és l'aigua? A la 12, aquí, a
l'igual que ens té acostumats el conseller d'Obres Públiques,
seré parca en paraules i direm "no", no, perquè si comencen
a renegociar, el que passarà aquí és que perdrem el temps i
perdrem la finançació. I els deman que no se'n vagin pel que
es diuen los cerros de Úbeda, sota pena que el que es vulgui
fer és justificar el càrrec de director general de Mobilitat
que s'ha creat. Al 13 i al 14 votarem que sí; i al 15 tenim
aquí que ens abstendrem, perquè el que fa falta és aprovar
el Pla de residus de les Illes Balears, que l'anterior Govern
va adjudicar fa més d'un any, amb el qual totes les Illes, i no
només Mallorca i les Pitiüses, sinó també Menorca, que es
recordin de Menorca, es podran beneficiar dels fons de
cohesió; per aquesta raó és l'abstenció, perquè el que
invoquem és una llei, i no només la modificació del Pla de
Mallorca i Pitiüses.

Quant a la 16, estava retirada; i a la 17 i a la 18 votarem
a favor.



EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes, demanant aquesta presidència
disculpes al Grup Socialista i al Grup Popular donaré
extraordinàriament la paraula al Grup Mixt, representant de la
COP, que vol fixar posició sobre les esmenes presentades pel
Grup Mixt, representant dels Verds d'Eivissa. Té la paraula per
tres minuts el Sr. Santiago Ferrer.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President, agraesc la seva amabilitat. És per fixar
dues esmenes a les propostes que ha presentat el Sr. Buades. En
primer lloc seria a la proposició número 11 dir, llegesc
directament tal com quedaria, "El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern per tal que es puguen emprendre programes de
declaració i protecció d'aqüífers en zones hidrològicament
sobreexplotades, com ara les illes d'Eivissa i Formentera, tot
respectant els drets dels agricultors i agricultores". La segona
esmena aniria a la proposició número 15, i seria afegir, bé la
llegesc tota: "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a elaborar un projecte de llei de residus de les
Illes Balears, així com a reformar els plans directors sectorials de
residus de Mallorca, de les Pitiüses i de Menorca, instruments
basats tots ells en les polítiques de reducció global del volum, la
reutilització i el reciclatge màxims, la generalització del
compostatge, l'abandonament progressiu de la incineració, i la
transparència informativa de les dades ambientals i sanitàries
pertinents, i el compliment de la normativa europea". Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer.

L'han de presentar per escrit. Sr. Buades, no endevín per què
em demana la paraula. Per fixar posicions damunt les esmenes,
les proposicions del Sr. Ferrer?

EL SR. BUADES I BELTRAN:

És simplement per dir que acceptam aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Els altres grups? Grup Socialista.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Por parte de nuestro grupo
aceptaremos también, la aceptación de las enmiendas hará que
nuestro voto favorable se mantenga

EL SR. PRESIDENT:

Grup Popular, Sra. Sugrañes?

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Ens mantenim en les nostres posicions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. A continuació té la paraula per defensar
les seves proposicions el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista.

"1. El Parlament de les Illes Balears crearà una ponència per
a estudiar la promulgació d’una llei per al finançament
definitiu dels consells insulars i per a la creació d’un fons de
compensació interinsular per a corregir els desequilibris
existents al conjunt de les illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al seguiment de les obligacions i dels
compromisos concrets, d’ençà la declaració de Menorca com
a Reserva de Biosfera, en les seves actuacions en matèria
d’infraestructures, carreteres, medi ambient, ordenació del
territori, adquisició de patrimoni natural, etc..

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

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

5. El Parlament de les Illes Balears constata que fins ara s’ha
incomplert la normativa autonòmica sobre eliminació de
barreres arquitectòniques a les conselleries, dependències del
Govern i empreses públiques i insta el govern a resoldre, tant
aviat com sigui possible, aquestes deficiències.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en la
seva política de carreteres s’eliminin aquelles actuacions
agressives com el projecte de l’autopista de Llevant a
Mallorca o el projecte de desdoblament del segon cinturó a
Eivissa i la via ràpida a l’aeroport.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
establir una moratòria de construcció de camps de golf i ports
esportius, fins l’aprovació dels plans territorials parcials de
cada illa.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar
una campanya informativa sobre el cultiu i comercialització
d’elements modificats genèticament (transgènics), en el camp
de l’agricultura, la ramaderia i altres.  Així com de controlar,
en el marc que li permeti la llei, el seu ús a les nostres illes.



9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a modificar el
Decret de renda mínima d’inserció a fi d’obrir les condicions
d’accés i que en el seu àmbit contempli la implantació de la renda
bàsica.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar, el
més aviat possible, un estudi de mobilitat que serveixi de base per
l’elaboració del Pla de transports que ha d’entrellaçar les diferents
alternatives de desplaçament, prioritzant una xarxa de transport
públic eficient (ferrocarril, autobús, etc.) que permeti afrontar el
transport des d’una perspectiva de sostenibilitat.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar els
estudis i gestions necessaris per presentar davant la Unió Europea,
en el marc del Pla europeu de promoció de les energies renovables,
la declaració de les illes Balears com a Regió Pilot per al
desenvolupament de l’energia solar.

12. El Parlament de les illes Balears insta a coordinar, tant aviat
com sigui possible, la gestió de les conselleries de Treball i
Educació en el marc del Consell Balear de Formació per tal
d’optimitzar en temes d’ocupació els recursos emprats en formació
professional ocupacional, continua i reglada.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar
mesures tendents a la implantació, a l’administració i a les
empreses públiques, la jornada de 35 hores.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
aportar el 100% de les inversions necessàries per a la construcció
i posada en funcionament de l’hospital d’Inca.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar els
estudis pertinents per ordenar i regular l’etapa educativa de 0 a 3
anys.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a adoptar les
mesures necessàries per protegir la zona coneguda com Alcanada
(Alcúdia) evitant noves edificacions a aquesta zona de gran interès
paisatgístic i natural."

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista presenta 16 propostes
de resolució, que com que en retirarem una, que després
anunciaré, quedaran en 15.

A les propostes de resolució hem tractat d'enllaçar-les amb
les que ja havíem presentat en altres debats anteriors, perquè des
del nostre grup ens sembla important que les qüestions que
plantejàvem i que exigíem a l'anterior Govern, ara que també en
formam part els volem demanar les mateixes coses que
demanàvem, i en tot cas tenim major grau de confiança que això
es pugui dur endavant. Així, la primera proposta de resolució
planteja que el Parlament de les Illes Balears creï una ponència
per estudiar la promulgació d'una llei per al finançament definitiu
dels consells, i per a la creació d'un fons interinsular que
corregeixi els desequilibris existents entre les Illes. Esperam que
amb aquest nova situació es puguin resoldre aquestes qüestions.

La segona proposta de resolució fa referència a la declaració
de Menorca com a reserva de la biosfera, i planteja que el

Govern balear es faci càrrec dels compromisos i faci les
actuacions necessàries per al seu desenvolupament. 

A la tercera proposició es tracta de donar participació
social de les organitzacions, el que sol anomenar societat
civil, els agents socials, en l'aplicació del segon Pla
d'igualtat de la dona. 

La quarta resolució és per ampliar les línies d'ajuts al pla
d'habitatges per a les famílies que tenen menys recursos
econòmics. En el debat que es va produir vàrem veure la
gran preocupació que hi havia per part del Partit Popular per
aquestes famílies, que pensaven ells que amb determinades
resolucions preses pel Govern actual patirien conseqüències
indesitjables. Estam convençuts que una qüestió com
aquesta la recolzaran sense cap tipus de problemes.

També a la proposta número 5 fer una constatació: l'any
passat acusàvem el Govern balear de no fer res. Ara hem de
constatar que les coses continuen igual. En tot cas demanam
a aquest Govern que en la mesura que sigui possible, sabem
que això no és possible d'un dia per l'altre, però que en les
dependències del Govern i també a les empreses públiques,
d'una manera gradual però tan aviat com sigui possible se
solucionin els problemes creats per les barreres
arquitectòniques, que es vagin eliminant les barreres
arquitectòniques.

La número 6 fa referència a la política de carreteres.
Com és ben sabut, el nostre grup no estava d'acord amb el
Pla de carreteres ni amb la política que venia duent fins ara,
i és una mica coincident amb altres, però fa una sèrie de
concrecions. Nosaltres estam en contra de tots els projectes
de carreteres que tenguin un excessiu consum de territori i
no tenguin una justificació clara, i volíem concretar unes
carreteres una mica emblemàtiques, per l'oposició que han
generat, com és l'autopista de Llevant a Mallorca, o dos
projectes de l'illa d'Eivissa, en concret el desdoblament del
segon cinturó de Vila i també la via ràpida projectada -
projectada és una manera de parlar: projecte, avantprojecte,
intencions de construir la via ràpida- des de l'aeroport a la
ciutat d'Eivissa, que pensam que no està justificada de cap
de les maneres.

La proposta de resolució número 7 la retiram, pels
arguments que se'ns ha donat, que això podia crear algun
tipus de problemes a l'illa de Menorca en obres relacionades
amb ports esportius de poca capacitat i de poc impacte, i en
tot cas, com que som partidaris que a cada illa defineixin el
seu model també, retiram aquesta proposta de resolució.

La número 8 fa referència a un tema que cada vegada és
de més actualitat, el tema dels productes transgènics, els
perills que això pugui tenir per a la salut, i demanam que,
dins les possibilitats que ens donen les competències que



tenim, que no són moltes, es facin totes les actuacions possibles
per tal de controlar la introducció de productes transgènics, i
controlar les conseqüències negatives que poden tenir aquests
productes.

Número 9, instam el Govern a modificar el Decret de renda
mínima, per tal que s'obrin les condicions d'accés a la
implantació de renda bàsica, que és un concepte que pensam que
és molt més correcte.

Número 10, també una mica coincident amb altres que s'han
fet per aquí, demanam al Govern que realitzi tan aviat com sigui
possible un estudi de mobilitat que serveixi per avaluar les
necessitats reals de mobilitat que tenen els ciutadans, i perquè
amb el Pla de transports que s'ha de posar en marxa, tenint en
compte aquestes necessitats reals, i potenciant sempre el
transport col•lectiu, s'adoptin les resolucions més convenients.

Número 11, instam el Govern a fer els estudis i gestions
necessàries davant la Unió Europea perquè les Illes Balears
puguin ser declarades regió pilot per al desenvolupament de
l'energia solar, ja que pensam que aquesta energia renovable a les
nostres illes té un potencial enorme, i que s'han d'aconseguir
totes les vies d'ajut i de finançació per a l'extensió de l'energia
solar.

Número 12 és una qüestió que instam al Govern a coordinar-
se, sabent que ja han començat a donar passes en aquest sentit,
de tal manera d'optimitzar els recursos i de fer polítiques
coincidents en tot el tema que fa a formació professional
ocupacional, tant contínua com reglada.

Número 13 plantejam el tema de la reducció de jornada, que
des del nostre grup sabem, som conscients que aquesta
reivindicació del moviment obrer, de molts de ciutadans, que ha
arribat ara al Congrés de Diputats com una iniciativa legislativa
popular, i que s'han realitzat diverses accions, nosaltres som molt
conscients que això no es resoldrà des d'aquesta comunitat
autònoma, i que hi hauria d'haver una llei estatal, però sí que
demanam que dins l'Administració de la Comunitat i dins les
empreses públiques es vagin estudiant les mesures que
possibilitin en el futur, d'acord amb les necessitats reals i
coordinat també amb la reducció que es produeixi també a altres
sectors, es vagi a la reducció també a dins l'Administració
pública cap a la jornada de 35 hores.

La número 14 també és un tema absolutament recurrent en
aquest parlament, fa referència a l'hospital d'Inca, i nosaltres
demanam, pareix una qüestió absolutament òbvia que, atès que
les competències són de l'Estat i que en aquesta comunitat
autònoma hi ha un dèficit claríssim d'inversions de l'Estat en
temes sanitaris, els costos totals de la construcció i de la posada
en funcionament de l'hospital d'Inca vagin a càrrec de l'Estat, que
no s'hagi d'aportar des de la Comunitat Autònoma, perquè seria
absolutament discriminatori.

Número 15, és un tema, etapa educativa 0 a 3 anys, que no és
obligatòria, que de totes maneres és una reivindicació social
important, de grups socials també, fins i tot de plataformes que
fa uns dies visitaren aquí els grups parlamentaris, i pensam que

es pot atendre des de ja una reivindicació que es plantegen,
que és l'ordenació i regulació d'aquesta etapa educativa que
està avui en dia insuficientment regulada, i aquestes
propostes de resolució evidentment l'objectiu a més llarg
termini ha de ser superior, no únicament de regulació.

I l'última, la número 16, que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern a adoptar les mesures necessàries
per a la protecció integral de la zona d'Aucanada evitant les
edificacions que hi estan previstes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Grups que vulguin intervenir
per fixar posició? Sr. Ferrer, del Grup Mixt.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Vull anunciar que votarem a favor
de les propostes que ha presentat Esquerra Unida. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer. Grup Socialista.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, también para anunciar el mismo
voto favorable.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Grup Popular.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, m'ha
tocat fixar posicions davant les propostes del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista. He de dir que
donarem suport a bastants d'aquestes propostes formulades.

La primera proposta, donarem suport a la creació d'una
ponència per aclarir, d'una vegada, el finançament que han
de tenir els consells insulars, evidentment que li donarem
suport. A la número 2 també li donarem suport, del
seguiment per part del Govern de les obligacions i
compromisos concrets referents a la declaració de Menorca



com a reserva de la biosfera. També donarem suport a la tercera,
la creació d'aquesta comissió de seguiment per a l'aplicació del
II Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona i, a més, ens agradaria
formar-ne part. La número 4, ampliar les línies d'ajudes del Pla
d'habitatger per a famílies monoparentals i perceptors del salari
social, evidentment li donarem suport, ja que es va tramitar amb
l'Ibavi i es demana que, per favor, es continuï en aquesta línia.

La número 5 ens sembla bé..., millor dit, no ens sembla bé la
redacció d'aquesta proposta. Això que fins ara s'ha incomplert la
normativa de l'eliminació de barreres arquitectòniques, jo no sé
on viuen vostès, però la veritat, aquí s'ha fet feina en l'eliminació
de barreres arquitectòniques; que no està tota feta?, evidentment
que no, però se n'ha fet. Per tant aquesta, la número 5, la votarem
en contra. La número 6 també li votarem en contra: vostès saben
la nostra posició davant el tema de carreteres; per tant, no
importa fixar-la. Bé, la número 7, l'han retirada; evidentment hi
deu haver hagut discrepàncies, pensam. En la número 8,
totalment d'acord. La número 9 també, donar suport a la
modificació del decret de la renda mínima, ja que es va presentar
una proposició no de llei a principi d'any i va ser aprovada per
unanimitat; per tant, ratificam aquest tema.

La número 10, aquest estudi de mobilitat que vostès ens
proposen, ens abstendrem perquè allò que sí els demanam és que
es deixin d'estudis i que ens duguin aquí el Pla de transports que
té previst aquest govern. La número 11, a favor que es facin les
gestions necessàries per a l'aplicació de les energies renovables,
evidentment que sí. Amb la número 12 també hi estam d'acord,
en el fet que es coordinin les conselleries de Treball i d'Educació.
Amb la número 13 no hi podem estar d'acord, amb la implantació
a l'administració i a les empreses públiques de la jornada de 35
hores; estaríem amb un fet diferencial i no creim que això sigui
adequat. A la 14 i a la 16 ens abstendrem, i a la 15, evidentment,
votarem a favor dels estudis necessaris i tots els que facin falta
per ordenar i regular l'etapa educativa de zero a tres anys.
Gràcies.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capó.

Pertoca ara el torn de defensa d'esmenes al Grup PSM-Entesa
Nacionalista. Vull significar al Grup PSM-Entesa Nacionalista
que la número 1, la 4, la 8, l'11 i la 18 són concordants amb
altres d'altres grups.

EL SR. GOMILA I BARBER:

I la número 2 ha estat retirada.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, això ens ho dirà ara.

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a prendre les mesures que preveu la Llei de règim especial per
a Balears pel que fa a l’equiparació dels preus dels carburants
a les Illes Balears amb la mitjana de l’Estat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
els plans especials de les àrees naturals d’especial interès de
cada una de les illes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure indústries de reciclatge i energies alternatives.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prendre
les mesures per protegir la península de la Victòria
(Alcanada).

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

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

7. El Parlament de les Illes Balears constata que l’actual
sistema de finançament, unit a la insuficiència d’inversions del
Govern de l’Estat a les Illes Balears, provoquen un dèficit
d’infraestructures en els serveis públics. En conseqüència es
manifesta favorable a impulsar la consecució d’un nou sistema
de finançament.

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

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a treballar
contra la violència domèstica des d’una perspectiva
interdepartamental, implicant les conselleries de: Treball,
Educació, Sanitat i Presidència.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a allargar
el període d’execució de les obres del Pla Mirall i que permeti
als ajuntaments substituir obres d’embelliment per obres
d’infraestructures bàsiques.



11. El Parlament de les Illes Balears acorda crear de manera
immediata una comissió no permanent d’estudi del balanç fiscal de
les Illes Balears amb l’Estat espanyol.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prioritzar
ajudes estructurals i a la producció per millorar l’economia agrària
sobre subvencions directes a la renda.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear una
comissió d’estudi que tengui com a objectiu avaluar el grau
d’eficàcia de l’ensenyament de i en llengua catalana. 

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer les
gestions i a desplegar les iniciatives necessàries per obtenir a curt
termini el traspàs de totes les competències pendents dins el marc
competencial establert per l’Estatut.

15. El Parlament de les Illes Balears declara que de l’oficialitat del
català han de derivar les mateixes conseqüències jurídiques que de
l’oficialitat del castellà.

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

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fomentar
actuacions que propiciïn l’estabilitat laboral.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
renegociació del protocol de col•laboració entre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el Ministeri de Sanitat i Consum
sobre l’ordenació sanitària i sociosanitària en l’àmbit territorial de
les Illes Balears, per tal de garantir que la construcció de nous
hospitals no suposi la reducció de llits públics existents per a
malalts aguts i que l’Insalud assumeixi el finançament íntegre de
l’hospital d’Inca.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a aconseguir
per als agricultors condicions de competitivitat similar a les de la
resta de l’Estat, i en especial a totes les accions necessàries per
evitar situacions monopolítiques a les Illes.

20. El Parlament de les Illes Balears insta a aconseguir de l’Estat
i la Comunitat Europea el reconeixement del fet insular en els
sectors agrari i pesquer, per als quals les Balears s’haurien de
considerar regions desfavorides.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
una comunicació relativa als resultats de l’anàlisi tècnica de les
dotacions econòmiques que acompanyaren les transferències en
matèria d’educació no universitària transferides per l’Estat a la
Comunitat Autònoma en data 12 de desembre de 1997.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar un
projecte de llei de modificació de la Llei del Consell Escolar de les
Illes Balears.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar
l’aprovació i publicació de la normativa reguladora dels
currículums propis de les Illes Balears.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar una comunicació sobre les construccions,
ampliacions i reforma dels centres escolars.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar el Pla d’ordenació dels ensenyaments musicals de
les Illes Balears.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears
a l’àmbit de l’Estat i a nivell internacional."

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, de totes maneres, tot i que són concordants amb
altres grups, m'agradaria explicar el perquè d'aquesta
proposta, i és instar l'Estat espanyol perquè prengui les
mesures per tirar endavant la Llei de règim especial per a
les Illes Balears. Tot i que el debat va ser un debat de
política general de les Illes Balears i la Llei de règim
especial es va aprovar en el Congrés de Diputats, és
evidents que temes que afecten les nostres illes, aquí n'hem
de poder parlar malgrat el nostre govern o la nostra
comunitat autònoma no en sigui competent. Ahir vam parlar
de la discriminació que hi havia en el tema dels preus dels
carburants, i la Llei de règim especial preveu que hi pugui
haver mesures perquè aquests estiguin en la mitja de l'Estat
espanyol, i per açò presentam aquesta primera proposició no
de llei.

Després la 7, l'11, la 14 i la 20 van en el sentit de
millorar el finançament de la nostra comunitat autònoma, de
constituir una comissió en el si d'aquest parlament que
estudiï la balança fiscal entre l'Estat espanyol i les Illes
Balears, és a dir, el que els illencs pagam i com contribuïm
al finançament i el que rebem en serveis de l'Estat espanyol.
Després, per altra banda, també que es compleixi el que diu
l'Estatut d'Autonomia i es transfereixin totes les
competències pendents, que l'Estat té pendent de transferir
a les Illes Balears. I després un tema molt important, i és
que es reconegui el fet agrari, el fet insular per al sector
agrari i pesquer perquè les Illes Balears puguem entrar i
puguem ser reconegudes com a regions desfavorides. 

La número 4 i la número 8, que també són concordants,
una fa referència a protegir la península de la Victòria, és a
dir, Alcanada, i l'altra que la Serra de Tramuntana sigui
declarada parc natural.

La número 5, la 6, la 13 i la 15 fan referència totes elles
a impulsar la normalització lingüística, a les escoles, a
l'administració perifèrica de l'Estat i a arribar a acords de
col•laboració amb les altres autonomies que compartim la
mateixa llengua. 



Per altra banda, la número 9 i la número 16, i la número 17,
farien referència a qüestions de benestar social, a qüestions de
temes laborals en un sentit que el Govern treballi mesures per
anar eradicant la violència domèstica a les nostres llars. Per altra
banda, mesures tendents a eliminar l'exclusió social que hi pugui
haver en aquests moments a les Illes Balears: ja es va comentar
que els nivells d'atur que hi ha en aquesta comunitat autònoma,
sobretot a la temporada alta, és atur de persones que en la seva
majoria no estan integrades a la societat i, per tant, que mereixen
unes polítiques aposta d'integració social.

Per altra banda, i ja s'hi ha fet esment aquí, la número 18 fa
referència al dèficit sanitari, al dèficit en les aportacions en les
polítiques sanitàries del Govern de l'Estat cap a les Illes Balears
i que, per tant, entenem que la creació del nou hospital d'Inca,
per una banda, no ha de suposar una reducció de llits públics que
en aquests moments existeixen a les Illes Balears i, per altra, que
evidentment s'ha de pagar amb fons de l'Estat, que és el
competent en matèria sanitària.

I les sis darreres són referides totes elles a la qüestió
d'educació, a elaborar una nova llei de consells insulars, a fer una
anàlisi des del Govern de la manera en què han vingut dotades
les transferències en educació no universitària que aquesta
comunitat va rebre dia 12 de desembre del 97, a aprovar i
publicar una normativa per a l'elaboració dels currículums propis
a les Illes Balears i que el Govern presenti a aquest parlament
una comunicació sobre la construcció, les ampliacions i la
reforma dels centres escolars. La número 25 fa referència a un
pla d'ordenació de l'ensenyament musical a les Illes Balears, que
el Govern presenti aquest pla al Parlament i, per altra banda, a
impulsar la cultura de les Illes tant en l'àmbit estatal com a nivell
internacional.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila. Torn de fixació de posicions
dels altres grups. Grup Socialista, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Una vez más para anunciar nuestro
voto favorable a las propuestas presentadas por el Partido
Socialista de Mallorca. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Grup Popular. Sra. Cerezo, té la
paraula per cinc minuts.

LA SRA. CEREZO I MIR:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, el Grup Popular, una vegada examinades les
propostes de resolució del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, considera oportú manifestar el següent:

Passaré primer a les propostes que són rebutjades o hi ha
abstenció, i al final diré les altres.

Proposta número 4. Rep la nostra abstenció per
considerar que la península de la Victòria ja està protegida.
Si es tracta del projecte Alcanada, hauríem de veure com es
concreta abans de donar-li suport.

Proposta número 8. No tendrà el nostre suport per no
estar d'acord el Partit Popular amb la declaració de parc
natural de la Serra de Tramuntana. 

Volem presentar una transacció a la proposta número 9
per considerar que té unes mancances quan implica les
conselleries de Treball, Educació, Sanitat i Presidència.
Haurien d'estar també incloses Benestar Social, la
Conselleria d'Interior i totes aquelles conselleries i
organismes que tenguin alguna proposta a fer en relació al
tema. Així mateix consideram que el Govern de les Illes
Balears s'hauria de comprometre a presentar el Pla contra la
violència domèstica. Afegim la Conselleria de Benestar
Social a la de Treball perquè és aquest el seu nom actual i
la d'Interior perquè té les competències en matèria de
policia, com sabem, estretament implicada en el tema de
victimització. Afegim també la possibilitat que hi participin
d'altres perquè és un tema que interessa tothom per ser
d'interès universal. Demanam un pla d'actuació que ja
s'havia demanat la passada legislatura via projecte no de
llei.

No donam suport a la proposta número 12 perquè
consideram més positiva la coexistència de les ajudes
estructurals amb les subvencions directes que l'exclusió
d'aquestes. Tampoc no estam d'acord amb la proposta
número 18, ja que el protocol està signat i consideram que
s'ha de respectar, per la qual cosa no li donarem suport. Les
propostes 21 i 22 tampoc no tendran el nostre suport, ja que
els seus continguts varen ser aprovats pel Partit Popular el
desembre de l'any 1997.

Per altra banda, rebran el nostre suport les propostes
següents: números 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 20, 23, 24, 25 i 26. No obstant això, vull fer unes petites
pinzellades a qualcuna d'aquestes a què donam suport.

Bé, conformes en presentar els plans especials de les
àrees naturals d'especial interès a cada una de les Illes. Tres:
Igualment en promoure indústries de reciclatge i energies
alternatives com a tema primordial per la seva importància
i urgència. 



5: Creim que és necessari promoure convenis de
col•laboració amb les Generalitats i, especialment, amb la
valenciana, que no accepta les titulacions de les Illes Balears i
crea una situació d'injustícia als nostres funcionaris quan
sol•liciten interinitats o volen accedir als concursos de trasllat.

13: Creim que la Conselleria d'Educació té la inspecció
tècnica d'educació i són suficients per avaluar el grau d'eficàcia
de l'ensenyament de i en llengua catalana; és a dir, allò de la
comissió quasi ens sembla una cosa innecessària, és a dir, avui
per avui tot el professorat està reciclat, està preparat per donar
classes de i en llengua catalana, les escoles tenen unes
possibilitats al cent per cent. La inspecció tècnica és la que pot
comprovar si aquest grau de compliment és prou bo. Una
comissió sembla que és una cosa com a damunt l'altra. No ens
sembla prou necessari, però també li hem donat suport.

16: Completament identificats amb la lluita contra la pobresa
i l'exclusió social amb tota la urgència que el problema
requereix. 17: És una prolongació del punt anterior; l'estabilitat
laboral és una protecció natural contra la pobresa i l'exclusió
social.

20: Tota proposta que ajudi els agricultors a fer-los
mínimament rendible la feina del camp tendrà sempre el suport
del Partit Popular. Actualment l'agricultura a les Illes Balears -
clar, parl més que res per Menorca, que és el que més conec,
però crec que es deu poder fer extensiu- s'ha convertit en una
activitat en camí d'abandonament, i els tancaments de les
explotacions agràries són constants. la conservació dels espais
naturals i la Reserva de la biosfera passen per les mans dels
pagesos i la majoria de les vegades per les inversions dels
propietaris que estimen les seves terres, sempre procurant no fer
xifres per no desanimar-se, ja que ser terratinent s'ha convertit en
una espècie d'aventura romàntica.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cerezo. 

A continuació té la paraula el Grup Socialista per defensar les
seves proposicions.

"1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a dur les actuacions necessàries per reestructurar el món
rural, integrant aspectes ambientals, de qualitat de vida i
econòmics.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la  constitució del Consell de Formació Professional de
les Illes Balears conjuntament les Conselleries de  Educació i de
Treball.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la presentació d’un pla específic de formació del
professorat de Formació Professional.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’adequació del mapa autonòmic de la oferta
formativa de formació professional en relació  a les demandes
dels diferents sectors productius.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ser receptiu davant les possibles propostes de
conveni de cara a utilitzar els centres en hores no lectives.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar el màxim d’esforços i recursos per dotar
l’illa d’Eivissa dels centres d’educació primària i secundària
amb la major brevetat possible.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla d’ajudes al petit comerciant per fer
el canvi a la nostra llengua dels rètols publicitaris.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
perquè a través del REB en els pròxims pressupostos
s’incrementi la partida destinada a beques per als estudiants
que hagin de cursar els seus estudis fora de la seva illa de
residència, i que els seus ingressos salarials i patrimonials no
superin els mínims establerts.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar a l’any 2000 la revisió del Pla director
sectorial d’equipaments comercials, amb la finalitat d’afavorir
el petit i mitjà comerç.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la construcció d’un recinte firal a Mallorca i al
suport i impuls a la reforma del recinte firal de Menorca.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incentivar l’artesania pròpia de les nostres
illes, així com les altres manifestacions que en aquest sentit es
desenvolupin dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’elaboració d’un pla de reutilització d’aigües procedents de
la depuració per a la seva utilització a l’agricultura.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la revisió dels plans
directors sectorials de residus sòlids urbans de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera per tal de donar compliment
als objectius marcats per les directrius europees: reobrir,
reutilitzar i reciclar.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears l’aprovació de la Llei de residus de les Illes
Balears i el Pla de residus per tal de donar una solució
integral a tots els residus produïts a les Illes, especialment
enderrocs de construcció, voluminosos i restes de podes.



15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en funcionament les Juntes insulars de recursos
d’explotació, previstes com a òrgan de participació en la legislació
d’aigües.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb el Govern central la declaració d’interès
públic de les línies de transport aeri i marítim, tant entre les Illes
com entre els aeroports i ports més pròxims de l’Estat espanyol.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, conjuntament amb el Govern de l’estat, a desenvolupar les
ajudes previstes en el REB en matèria de transports i mercaderies.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme els acords necessaris per aconseguir la
igualtat de preus dels combustibles entre les Illes i la Península.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la declaració del parc natural de la Serra de Tramuntana.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar un
programa d’actuacions relatiu a les comunitats balears establertes
fora el territori de la Comunitat Autònoma.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a reclamar els
milions de pessetes que el Partit Popular oferí pels pactes de
govern.

22. El Parlament de les Illes Balears manifesta al Govern de l’Estat
el seu rebuig dels Pressuposts Generals de l’Estat corresponents a
l’exercici de l’any 2000, atès que les inversions que s’hi preveuen
no permeten afrontar dèficits històrics i estructurals que pateixen
les Illes Balears.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a interessar
del Govern de l’Estat que les inversions pertinents del conveni del
Pla hidrològic s’incloguin en els Pressuposts Generals de l’any
2000.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar la
transferència de les competències de sanitat degudament dotades,
tant dels serveis actualment existents com els qui manquen a les
Illes Balears a causa del “dèficit històric” que pateixen encara els
serveis i les infraestructures sanitàries.

25. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a interessar
del Govern de l’Estat l’inici del procés de reforma del Sent per tal
que sigui –segons disposa l’article 69.1 de la Constitució
Espanyola- “la Cambra de representació territorial” incrementant-
hi substancialment la representació que correspon a les Comunitats
Autònomes. Igualment, garantir a la Cambra Territorial l’ús normal
de les llengües oficials de les comunitats autònomes.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a interessar
del Govern de l’Estat la transferència de la gestió de tots els ports

comercials de les Illes Balears i la gestió dels aeroports de
titularitat estatal situats dins el territori de les Illes Balears.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
considerar com a acció política prioritària el diàleg amb els
interlocutors socials amb la finalitat que els ciutadans, d’acord
amb el que disposa l’article 9 de l’Estatut d’Autonomia,
participin plenament “en la vida política, cultural, econòmica
i social”.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, abans del proper període de sessions, un projecte de
llei de patrimoni de la Comunitat Autònoma.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, abans del proper període de sessions, un projecte de
llei de modificació de la Llei de consells insulars.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
cooperar amb el Consell d’Eivissa i Formentera per tal que
l’Ajuntament de Formentera pugui assumir, en les millors
condicions, les encomanes de gestió que acordi atribuir-li
l’esmentat consell insular, en el marc que estableix la
disposició addicional quarta de l’Estatut d’Autonomia.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar la Llei 4/92 de creació de
Serbasa.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
realitzar un estudi de necessitats de llits públics a Mallorca
abans de consentir el tancament o la no construcció de llits
nous per l’Insalud.

33. El Parlament de les Illes Balears, atès que ens trobem a
una fase pretransferencial de l’Insalud, insta el Govern de les
Illes Balears a pactar amb el Govern de l’Estat perquè no es
canviïn els models de gestió dels hospitals existents, i que la
gestió dels nous hospitals sigui pactada amb el Govern de la
Comunitat.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renegociar el protocol signat per l’anterior president de la
Comunitat i el ministre de Sanitat donat que és lesiu per als
interessos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar un pla sociosanitari, diferencia a les
illes i amb la col•laboració dels consells insulars respectius.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar el Pla de salut aprovat a l’anterior



legislatura, tot i posant en marxa programes concrets del mateix,
amb la col•laboració dels consells insulars.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un projecte de llei d’acció social que
substitueixi i actualitzi la Llei 9/1987.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un estudi de totes les zones turístiques sobre els
serveis públics, l’oferta d’oci, d’esports, la qualitat dels
establiments i dels serveis d’aquests, per tal de poder crear una
oferta especialitzada per a cada zona, tant en la temporada alta
com en la temporada mitjana i baixa.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
incrementar les inversions en esponjament de places turístiques
obsoletes, recuperació de sòl públic i millora de les infraestructures
turístiques de les Illes Balears.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla d’instal•lacions per a les zones turístiques
encaminades a la desestacionalització.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un pla de promoció específica d’hivern.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reformar la Llei general turística en el sentit que
l’intercanvi de places turístiques es pugui únicament dur a terme
dins una mateixa zona POOT o municipi.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar els estudis per a la construcció d’un palau de
Congressos a Mallorca, Menorca i Eivissa, com a oferta
complementària i cap a la desestacionalització turística.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a terme
les actuacions necessàries per tal d’ajudar els ciutadans, les
empreses i les institucions a reduir al màxim els problemes que
poden derivar-se de la implantació de la moneda única.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a actualitzar el Pla de formació del funcionariat i personal
laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

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

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
des del Grup Parlamentari Socialista entenem que aquest debat
de la Comunitat és un debat especial, on per primera vegada i
després d'unes eleccions hi ha hagut un canvi de govern, un
govern progressista, en aquestes illes presidit per un president
socialista. Som conscients que aquest nou govern només du 100
dies i que, per tant, malgrat el fet que per a nosaltres ha començat
amb molta forma, amb molta il•lusió, amb molta valentia i que
el balanç és del tot positiu, malgrat això entenem que en 100 dies
no se soluciona tota una problemàtica que ve de molt enrere.

Nosaltres presentam avui 46 propostes de resolució que
moltes d'elles van destinades a solucionar problemes que haurien
d'estar solucionats en aquesta comunitat autònoma des de fa molt

temps i que, per desgràcia per als ciutadans d'aquestes illes,
donats els diferents governs del Partit Popular, això va ser
impossible. Donat que tenc poc temps i que no en tendria
suficient per explicar una a una les diferents propostes de
resolució, intentaré anar englobant i resumint les propostes
en els diferents temes. Nosaltres feim èmfasi en una sèrie de
qüestions que pensam que evidentment el Govern d'aquestes
illes durà a terme, perquè així ho duia en el seu pacte de
govern, i pensam que les durà a terme perquè això és la
creença del Partit Socialista, però hi feim èmfasi perquè són
les coses que especialment varen quedar totalment
marginades quan governava el Partit Popular. 

En tema d'educació feim diferents propostes on
s'incideix en la formació professional, que ha estat una
assignatura pendent i moltes vegades oblidada i que per al
nostre grup té una importància vital per al futur de la nostra
societat. També demanam intentar utilitzar els centres en
hores no lectives, que això solucionaria diferents
problemàtiques a ajuntaments, que podrien beneficiar-se de
l'ús d'aquestes instal•lacions educatives. Pensam que és del
tot urgent dotar l'illa d'Eivissa de centres d'educació
primària i secundària degudament. Demanam també amb
força que a través de la Llei de règim especial l'Estat
espanyol incrementi la partida de beques per a estudiants
que hagin de cursar els seus estudis fora de la seva illa de
residència, i en això entenem i demanarem que el Partit
Popular ens doni suport.

Quant al comerç, feim diferents propostes encaminades
a afavorir el petit i mitjà comerç, l'artesania pròpia de les
nostres illes que tantes vegades ha estat oblidada pels
diferents governs del Partit Popular que, més aviat, la seva
política anava encaminada a afavorir altres tipus
d'empresaris. Demanam també un recinte firal a Mallorca i
impulsar-ne un a Menorca. Demanam, igualment, que
segons l'aplicació de la Llei de règim especial, el Govern de
l'Estat espanyol incrementi les ajudes en matèria de
transports i mercaderies, és a dir, que no importa que les
incrementi, basta que les compleixi.

En qüestions de medi ambient, per desgràcia en aquestes
illes tot està per fer. El Partit Popular, els diferents governs,
pràcticament no varen fer res en aquestes qüestions. Aquí
vull fer un incís per dir que a la proposta número 13 hi ha un
error de transcripció, i en lloc de "reobrir" és "reduir",
perquè quedi corregit en el Diari de Sessions. Demanam en
aquest aspecte, cosa que vàrem demanar durant molt de
temps quan estàvem a l'oposició, que es faci la Llei de
residus de les Illes Balears, que tantes vegades vàrem
demanar i que va ser totalment oblidada pel Partit Popular,
i que solucioni la gran problemàtica que tenim de residus en
aquestes illes, de residus d'enderrocs i d'altres, que pensam
que, encara que només faci 100 dies de govern, d'un govern
progressista, ja s'han posat a fer feina en això, però
demanam que es faci el més aviat possible. Un pla de
reutilització d'aigües procedents de la depuració per a
l'agricultura. Demanam també, com hem vist que hi ha
altres propostes d'altres partits, que la Serra de Tramuntana
sigui declarada parc natural tal i com es va comprometre el
president d'aquestes illes en el discurs d'investidura.

Quant a les relacions amb l'Estat espanyol, rebutjam de
totes maneres el pressupost de l'Estat, que suposa una
disminució en inversions a Balears. Reclamam els 100.000
milions oferts per a un pacte de govern a les Illes Balears



que va oferir, o bé el Govern del Partit Popular, o bé el Partit
Popular que governa a Madrid, i que després "racaneja" en pagar
1.300 milions de pessetes a les Illes Balears per construir un
hospital a Inca. Demanam que si creia el Partit que aquestes
inversions eren necessàries per a les nostres illes, perquè devia
pensar que ho necessitàvem, per tant que ens les doni i que
inverteixi a les nostres illes el que és just i el que hem demanat
des del nostre partit. Instam l'Estat espanyol a la reforma del
Senat -aquí també, a la proposta 25, s'hauria de corregir una
errada de transcripció que, en lloc de "cent", evidentment és
"Senat"- incrementant la representació de les comunitats
autònomes i garantint l'ús normal de les llengües oficials de tot
l'Estat espanyol. Demanam també la transferència de la gestió
dels ports comercials i la gestió dels aeroports de titularitat
estatal que hi ha a les nostres illes.

En qüestió de sanitat demanam que es faci un estudi de llits
a Mallorca abans que consentir que l'Insalud en vulgui tancar.
Nosaltres pensam que de cap manera el Govern d'aquestes illes
pot deixar que es disminueixin llits a les nostres illes, o a
Mallorca, sense que abans es faci l'estudi pertinent i sense que la
consellera de Sanitat o el Govern d'aquestes illes hi estiguin
d'acord. També demanam que no es canviï la gestió dels
hospitals existents i que, si s'ha de canviar, es faci d'acord amb
el Govern de la Comunitat Autònoma, i aquesta proposta de
resolució ve clarament encaminada perquè tenim por que el
Partit Popular vulgui impulsar diferents fundacions privades que
promou a altres llocs, o que han fet declaracions per promoure-
les. Quant a sanitat també demanam que es revisi el protocol
signat dia 8 d'octubre per l'expresident de la Comunitat Jaume
Matas i el ministre de Sanitat. Per a nosaltres aquest protocol
significa hipotecar la Comunitat Autònoma i de cap manera no
beneficia els nostres interessos, sinó tot el contrari; nosaltres
demanam que l'Estat espanyol pagui el que és de justícia i per a
nosaltres, evidentment, l'Estat espanyol ha de pagar l'hospital
d'Inca.

En qüestions de turisme demanam que s'incrementin
inversions en esponjament de places turístiques obsoletes,
demanam recuperar sòl rústic i millorar infraestructures

turístiques, que es faci un pla d'instal•lacions i un pla de
promoció d'hivern per desestacionalitzar el turisme. 

Demanam també que aquest govern posi en marxa tot
tipus d'actuacions necessàries per evitar els problemes en la
implantació de la moneda única. 

Sabem que aquest govern té molta feina per fer, sabem
que només du 100 dies de govern i que, per tant, no té temps
d'haver resolt tota la problemàtica que tenim en aquestes
illes i que, com ja he dit abans, va molt lligada per 16 anys
de govern de Partit Popular, que no varen saber resoldre
molta problemàtica que teníem i que ens han desembocat a
la situació en què estam avui. Sàpiguen que els donam
suport i els encoratjam a fer aquesta feina el millor possible.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol. Torn de fixació de posicions.
Des del Grup Popular, Sr. Gaspar Oliver té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores, senyors diputats, el
Grup Popular votarà en contra d'aquesta proposta de
resolució número 19, la que fa referència a la declaració de
parc natural de la Serra de Tramuntana, perquè el Partit
Popular a la passada legislatura ja va marcar, d'acord amb
la LEN, la zona que ha de ser parc natural. Nosaltres estam
en contra que ho sigui tota la zona perquè la pròpia llei
d'espais naturals diu que tota aquestes zona que sigui parc
natural quedarà afectada pel seu propi pla, inclosos els
pobles que es marquin a dins; a més a més perquè estam en
contra perquè la Llei diu i així quedaria afectada que la
transmissió dels terrenys quedarà també afectada; això vol
dir, idò, que si un particular, un propietari d'aquests
terrenys, els vol vendre, la Comunitat Autònoma té el dret
de tempteig sobre aquests terrenys. Per aquests dos motius
i altres nosaltres votarem en contra d'aquesta proposta de
resolució.

Farem el mateix amb la número 21, quan fa referència al
fet que el Partit Popular i el Govern exigeixin el que va
oferir el Partit Popular amb el pacte. Miri, jo he de dir al
Partit Socialista Obrer Espanyol que la proposta de pacte
que va fer el Partit Popular, la va fer amb Unió Mallorquina
i que, per tant, no afecta en absolut al Partit Socialista Obrer
Espanyol, que a més és una proposta de pacte que no va
anar endavant i que, per tant, si no va anar endavant vol dir
que no hi ha pacte i vol dir idò també que no és vinculant.
Així i tot li he de dir que nosaltres -i se li ha repetit aquí
constantment- farem i ajudarem en tot el possible perquè
aquestes transferències, aquestes dotacions econòmiques
venguin, i no ho dic, només, sinó que ho demostrarem amb
el sentit del vot que farem a altres d'aquestes propostes de
resolució. A més a més d'aquests 100.000 milions ja són 27
els que han vengut, a 27.000, em referesc.

Votarem en contra també de la número 32, quan a fer un
estudi per les necessitats de llits públics. Miri, aquesta data
és més que coneguda, creim que no fa falta, per tant, idò,
estudiar més allò que ja està estudiat, crec que hi ha altres
temes més importants en què haver de gastar els doblers. El



mateix, també votarem en contra de la número 33 quant al fet
que no es canviï la gestió dels hospitals existents. Miri, qui
governa és qui té les competències; si en aquest moment
l'Insalud és el que té les competències, que faci el cregui adient,
i quan el Govern les tengui que governi i faci també el que cregui
més convenient, si així té el suport.

Quant a la número 34, de renegociar el protocol, miri,
nosaltres creim que no s'ha de renegociar aquest protocol, el que
creim que s'ha de fer és que el Govern hi posi els 250 milions de
pessetes. L'Ajuntament d'Inca ja ha fet l'aprovació inicial per
requalificar els terrenys; que el Consell Insular de Mallorca
requalifiqui i aprovi urgentment quan li arribi aquesta
modificació puntual del Pla General, i el que s'ha de fer és no
embullar més la troca i que l'hospital d'Inca es pugui fer, i
després, en la negociació de la transferència, que el mateix
protocol també dóna peu i així ho insinua, es pugui recuperar
aquesta inversió que haurà fet abans el Govern balear.

També votarem en contra la número 36 perquè aquesta és una
llei encara molt tendra, i nosaltres pensam que el primer que s'ha
de fer -fa sis mesos, pràcticament, que està aprovada- és
desenvolupar aquesta llei, i si després es veu que hi ha
deficiències o llacunes sí que es pugui revisar. 

Exactament farem el mateix amb la número 39, que també
votarem en contra, quant a l'esponjament de places turístiques
que demanen més doblers a l'Estat de la nació perquè el que té
les competències exclusives en matèria de turisme és la
Comunitat Autònoma i no l'Estat espanyol, però, miri, no deixa
de ser curiós que després de parlar tant de l'ecotaxa, que va ser
un dels punts estrella del discurs del Sr. Antich, només hi hagi
aquesta proposta de resolució que faci un poc de referència a
l'ecotaxa; en definitiva, això és la senalleta a què feina referència
el Sr. Antich, però jo crec que seria bo que començàs el Govern
de la comunitat, el Govern del Sr. Antich omplís la senalleta i
després, ja l'omplirem entre tots.

També direm que no a la proposta número 42, quant que
aquesta Llei general turística també és una llei que va aprovar fa
molt poc el Govern del Partit Popular, la qual no permet la
construcció de nous hotels. Aquesta és una proposta molt
restrictiva, perquè hi ha ajuntaments que no tenen cap solar
disponible perquè s'hi pugui fer un hotel.

Entenem, per tant, idò, la llei que hi ha en aquest moment,
perquè és més flexible. Més endavant, si fa falta, tal vegada sí
que es podria modificar.

Ens abstendrem a la resolució número 5, perquè entenem que,
a més a més, hi ha un consell escolar, que, a més, hi haurien de

participar els ajuntaments, però, a més, creim que no s'ha de
dir al Govern de Balears que sigui receptiu. Creim que tots
els governs tenen l'obligació de ser-ho i crec que aquest
també ho serà.

Ens abstendrem també en la declaració d'interès públic
de les línies de transport. Hi va haver una moció que va
presentar el Partit Popular, la qual, a més, va ser
transaccionada i aprovada per unanimitat, i ens pareix que
aquesta proposta sobra.

Exactament, ens abstendrem també a la número 26, pel
que fa a la transferència de gestió dels ports i dels aeroports,
perquè en el nostre programa electoral, el del Partit Popular,
sí que deim que el que nosaltres volem és la cogestió. Per
tant, com que volem ser respectuosos amb el programa i
amb les persones que ens votaren, nosaltres ens hi
abstendrem, no hi votarem en contra, però sí que ens
abstendrem en aquesta resolució.

Exactament farem el mateix també a la número 37,
encara que creim que no fa falta fer un projecte de llei
d'acció social nou, però ja que és una llei del 87, no ens hi
oposam. Si vostès ho creuen adient, facin-ho així.

Ens abstendrem també a la número 38, quant a fer un
estudi sobre les zones turístiques per poder crear una oferta
especialitzada. Creim que no fa falta, creim que els hotelers
saben prou quina oferta especialitzada poden donar a la seva
zona. Jo el que crec que fa falta és que el Govern creï
aquestes infraestructures que proposen a la proposta de
resolució número 40 i, efectivament, els hotelers, si es fan
camps de futbol, ja crearan aquesta oferta especialitzada
dedicada a l'esport del futbol, com n'hi ha que ho fan ja, en
aquest moment, amb oferta especialitzada nàutica o ciclista.

I ens abstendrem també en la número 41, quant a crear
un pla de promoció específica d'hivern, perquè creim que no
fa falta crear un pla. Aquesta promoció s'està fent. Per tant,
creim que no fa falta, però si el volen fer, facin-el.

I, lògicament, votarem a favor del Consell de Formació
Professional; votarem també a favor de la formació del
professorat; que es faci el màxim d'esforços possibles
perquè l'illa de Formentera i totes puguin tenir tots els
centres d'educació primària i secundària; també, que es faci
la retolació en català dels rètols publicitaris; amb el Pla
director sectorial d'equipaments; amb la construcció d'un
recinte firal, i és clar, que hi estam d'acord; igualment, amb
artesania; amb la reutilització de les aigües o amb la Llei de
residus sòlids: igualment, amb desenvolupar les ajudes
previstes en matèria de transports i mercaderies; igualment,
també amb el dèficit històric, el que passa és que el dèficit
històric és històric precisament perquè té molts anys, en
tretze anys de Govern socialista a l'Estat espanyol no es va
poder arreglar gairebé res, i en aquests tres anys i mig el Sr.
Aznar hi ha avançat molt i hi hem de continuar avançant, i
hi estam d'acord, però el dèficit és precisament històric, i
amb això estam d'acord.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Oliver, vagi acabant.

EL SR. OLIVER I MUT:



Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Això mateix.

EL SR. OLIVER I MUT:

Per a una llei del patrimoni de la comunitat autònoma, hi
vàrem presentar una proposició no de llei, ens hi varen dir que
no, per tant, hi estam d'acord, que la presentin; també amb la Llei
dels consells insulars; també estam d'acord amb aquest Pla
d'instal•lacions a les zones turístiques; estam d'acord també que
es facin ja els estudis previs per a la construcció d'un palau de
congressos, i també amb continuar els contactes amb el ministeri.
Jo crec que el Govern de la comunitat autònoma ha de mantenir
tots els contactes que facin falta amb totes les institucions, sigui
amb els consells insulars o sigui amb el Govern central.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Té ara la paraula el Grup Popular per
defensar les seves proposicions. Sra. Maria Salom, té la paraula
per deu minuts.

M'indica la portaveu que el torn s'ha dividit en dues parts.

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a remetre en el termini de deu dies l’acord signat per tots
els partits polítics que conformen l’anomenat “Pacte de Govern” i
que ha estat objecte de continues referències en el discurs
pronunciat pel Molt Hble. President de la Comunitat Autònoma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el President del Govern a
suprimir la Conselleria d’Interior i les conselleries sense cartera,
per tal d’aconseguir una reducció de les despeses públiques.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a suprimir els vint alts càrrecs de nova creació per tal de
reduir despeses públiques.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar les següents propostes d’atribució de
competències als consells insulars:

- En matèria de joventut.
- En relació a l’Ibas.
- En matèria de prevenció i promoció de la salut.
- En matèria de carreteres.
- En matèria d’ordenació del territori.

5. El Parlament de les Illes Balears lamenta profundament el
menyspreu i la falta de respecte del Govern de les Illes Balears
envers aquesta cambra.

6. El Parlament de les Illes Balears reafirma el compromís de
les institucions democràtiques de la comunitat autònoma en la
defensa de la llibertat, la igualtat i la justícia com a drets
irrenunciables de tots els ciutadans de Mallorca, Menorca i
Eivissa-Formentera i rebutja la persecució ideològica que
estan sofrint els funcionaris interins no docents de la CAIB per
part del Govern de les Illes Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears constata la bondat i
eficàcia que suposa per als ciutadans de les Illes Balears
comptar amb una llei de règim especial.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la formulació d’un gran pacte d’estabilitat laboral
en el conjunt de l’Administració autonòmica per tal de garantir
el principi d’igualtat entre tots els col•lectius.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiva l’exempció de la tributació en
transmissions de primer grau per successions a finques d’us
agrícola.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal de no incrementar l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentals en la
modalitat de transmissions patrimonials oneroses.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:

- Presentar, en un termini no superior a l’any, un Pla d’atenció
sociosanitària que permeti donar resposta d’una manera
operativa a les grans necessitats del sector a les nostres illes.

- Presentar el Pla d’immigració a les Illes Balears en el
termini de tres mesos, que ja estava redactat i enllestit la
passada legislatura.
- Continuar desenvolupant totes aquelles actuacions que conté
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.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:



- Presentar en el termini de 6 mesos el III Pla d’igualtat
d’oportunitats per a les dones.
- Crear i posar en marxa, en el termini de 6 mesos la Fundació
Tutelar de les Illes Balears.
- Presentar en un termini no superior a 6 mesos el Pla integral de
joventut de les Illes Balears, que ja es va començar la passada
legislatura.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar la política d’enderrocament d’edificis turístics
obsolets iniciada la passada legislatura.

14. El Parlament de les Illes Balears reconeix la importància que el
turisme nàutic i el golf poden tenir com a elements de
desestacionalització turística i, a tal efecte, insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme una política adequada de promoció i
foment d’aquests subsegments turístics.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a extremar les seves mesures en torn a l’oferta
turística il•legal i, en particular, en el camp de la restauració, a la
vista dels escassos resultats obtinguts a la passada temporada
d’estiu, en contra del que venia essent habitual.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma, per tal de fer efectiva la participació, a la
gestió dels aeroports insulars de les institucions públiques i
privades de les Illes Balears.

17. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a la posada en marxa d’un nou programa Proagro, que
permeti millorar l’infraestructura de transformació de formatge,
d’acord amb la Unió Europea.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar la partida pressupostaria per a
acondiciament i millora dels camins rurals fins que arribi a una
dotació anual de 500 milions de pessetes.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que no tanqui l’Agència per al Desenvolupament Rural.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’elaboració d’un programa de suport permanent per la
presència a fires de les empreses que vulguin exportar arreu del
món, de manera especial pel que fa referència als subsectors del
calçat, bijuteria i agroalimentàries.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la política de suport permanent a la petita
i mitjana empresa i de manera especial en el sector de la pell, calçat
i la bijuteria, quant a incentivar les línies de comercialització i
exportació.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar suport
a l’Ajuntament de Palma en l’elaboració d’una Llei de capitalitat
de Palma.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar el Projecte de llei del sòl urbà, la redacció del qual
es va iniciar la passada legislatura.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
modificació de la Llei de mesures transitòries de la
modificació de les DOT de la Llei del sòl rústic, fent-lo
conforme a la Constitució i intel•ligible.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar a la cambra, en el termini de 6 mesos, la ubicació
definitiva de l'estació de descarrega de gas, culminant el Pla
energètic, redactat la passada legislatura.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
presentació d'un Pla de previsió i extinció d'incendis,
coordinat amb les altres administracions, fixar una quantia
inicial mínima de recursos econòmics, materials i humans,
donar la flexibilitat necessària per l'allargament del Pla en
funció de les condicions meteorològiques concretes i establir
l'exigència d'informes tècnics objectius per a aquesta finalitat,
tal com es realitzava en anys anteriors.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a treure
a concurs públic, amb caràcter immediat, la redacció dels
següents projectes de la xarxa viària, incloent-hi, si és el cas,
l’execució de la documentació prèvia, per a la sortida a la
informació pública:

- PM-111- Palma-Valldemossa, tram de via de cintura, creuer
d'Esporles.
- E- 713- Palma-Port d'Alcúdia, tram Inca–sa Pobla.
- PM-213- Inca-Lluc, tram variant nord d'Inca.
- PM- 404- Son Servera-Capdepera, tram variant Est de Son
Servera.
- C-714- Manacor-Santanyi, tram variant nord de Manacor.
- C-719- Palma-Port d'Andratx, tram Palmanova-Paguera.
- C-721- Maó-Ciutadella, trams variant de Ferreries i variant
sud de Ciutadella.
- PM-801- Eivissa- aeroport, tram Eivissa aeroport.

Els plecs de condicions varen ser redactats la passada
legislatura.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar
els concursos d’adjudicació d’obres de les següents carreteres,
amb projectes redactats o en avançada fase de redacció,
prèvia informació pública d’aquelles que la necessitaran:

- C-713- Palma-Ajuntament d'Alcúdia, tram variant d’Inca.
- C-719- Palma-Cala Ratjada, tram variant de Son Ferriol.
- C-717- Palma-Porto Petro, trams variants Llucmajor i
Arenal-Llucmajor.
- PM- 803 Eivissa-Sant Antoni per Sant Josep, tram
Eivissa–Sant Josep.



- Duplicació de la calçada de la segona ronda d’Eivissa.
- Condicionament del camí veïnal Santa Eulàlia-Sant Rafel.
La redacció dels quals es va realitzar la passada legislatura.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
continuació, amb càrrec als pressuposts ordinaris, del Pla
d'acondicionament de carreteres d’escassa intensitat de trànsit per
a ús cicloturista com a pistes integrades.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir allò que estableix el Pla director de carreteres i
procedir a la revisió del Pla especial de la xarxa viària de Palma i,
en concret, determinar i construir:

- Nous accessos des de l’autopista d’Inca al Polígon de Son
Castelló.
- Connexió de la via de cintura de Palma amb el polígon de Son
Castelló a traves de Son Hugo.
- Connexió de la carretera de Sóller amb el polígon de Son Castelló
a través de Son Rossinyol.
- Accessos a la zona del Molinar des de l’autopista de l’aeroport.
- Nou accés a la barriada del Coll den Rebassa des de l’autopista
de l’aeroport a través de Son Pi.
- Millora de l’intersecció de la carretera de Valldemossa i el Camí
dels Reis.
- Millora de l’intersecció de la carretera de Sóller i el Camí dels
Reis.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar el
procés de gratuïtat de peatges per a residents de la Vall de Sóller.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una línia d’ajudes per finançar el transport
públic urbà i interurbà.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que encarregui els estudis necessaris per avaluar els costs
i la viabilitat del soterrament de las línies fèrries Palma-Inca i
Palma-Sóller des de la plaça d'Espanya fins Son Sardina,
respectivament.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma i el Govern de l’Estat, a constituir d'immediat
la comissió mixta de transport aeri, que permeti tornar a disposar
de reactors en els vols interinsulars, tal com acordà la cambra.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a adjudicar la
redacció dels plans territorials parcials de Menorca i Eivissa-
Formentera, d'acord amb els consells insulars, culminant el
projecte realitzat en la passada legislatura.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a treure a
concurs públic, d'acord amb el Consell Insular de Mallorca i amb
caràcter immediat, la redacció del Pla territorial parcial de
Mallorca.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar una
immediata solució als problemes d’insuficiència de l'actual

canalització del torrent de Manacor i procedir a la construcció
de les obres previstes en la passada legislatura.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar a la cambra un programa de reducció de pèrdues en
xarxes de proveïment, amb caràcter insularitzat i traspassar
els recursos necessaris als consells insulars perquè
s'incloguin, amb aquesta finalitat, en els plans d'obres i serveis
corresponents.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’elaboració d’un pla urgent per tal de minorar
els problemes que la sequera està produint al camp de les
nostres illes.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, abans del 30 d’abril, es presenti la proposta
de traçat de la prolongació de la línia de ferrocarril entre sa
Pobla i Alcudia.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’elaboració d’un llibre blanc de l’educació d’adults.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remetre
al Parlament, abans del 31 de desembre del 1999, per a
l'aprovació, un pla quadrienal de formació permanent per a
docents. 

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l'avançament dels terminis establerts al procés d’adjudicació
de places del professorat, a fi que a l’inici del curs escolar
totes les vacants estiguin cobertes.

44. El Parlament de les Illes Balears reprova l’actitud i
resolució adoptada pel conseller d’Educació i Cultura, que ha
denegat la modificació del concert educatiu al col•legi Sant
Antoni Abat (Son Ferriol).

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’ampliació de la xarxa d’escoles d’idiomes en totes les Illes.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’ampliació dels següents col•legis públics:

- Rafal Vell (Educació Infantil i Primària)
- Son Ferriol (Educació Infantil i Primària)
- Son Oliva (E.S.O.)
- Foners/Avingudes (E.S.O. i Batxillerat)

47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir al municipi de Palma els col•legis
públics de:

- San Agustín (E.S.O.)
- Secar de la Real (Educació Infantil i Primària)



- Camp Redó/Amanecer (Educació Infantil i Primària)

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la informatització on-line de les estadístiques d’accidents
laborals.

49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar un
pla de formació per a discapacitats que tengui per finalitat
l’inserció d'aquests en el món laboral.

50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d’un màster de salut laboral a la Universitat
de les Illes Balears.

51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en el
termini de tres mesos faci un pla de millora de les instal•lacions de
les extensions universitàries a Menorca i Eivissa.

52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar en
el termini de tres mesos un estudi de la millora de les instal•lacions
del Conservatori de Música a les extensions de Menorca i Eivissa.

53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en el
termini de sis mesos disposi els mitjans necessaris per tal que els
estudiants de Formentera puguin estar en les mateixes condicions
que els altres membres de la nostra comunitat.

54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar ajudes i beques als estudiants que cursen
estudis fora de les Illes per la inexistència de la seva carrera a la
UIB.

55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer actuacions per donar suport als joves per a la creació
de noves empreses.

56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en el
termini de sis mesos presenti un pla de viabilitat per tal que els
museus de titularitat estatal passin a ser gestionats pels consells
insulars corresponents.

57. Per tal que les nostres arrels es conservin el millor possible, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la comunitat per
tal que en el termini de sis mesos es realitzi un pla de millora i
ajuda dels museus etnològics existents a la nostra comunitat.

58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en el
termini d'un mes s'iniciïn les gestions necessàries per tal que cada
una de les illes Balears i Pitiüses puguin tenir un teatre de titularitat
pública, si encara no en tenen.

59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a constituir la
Junta Interinsular del Patrimoni Històric en el termini d’un mes.

60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern al compliment
de les disposicions addicionals de la Llei de les directrius
d’ordenació del territori de les Illes Balears necessàries per
afavorir:

- L’aplicació, abans d’un any, de l’Agenda Local 21 als municipis
de les Illes Balears.
- La creació d’incentius per a la conservació i millora dels
recursos naturals i de mesures per a la generació de rendes en
compensació d’aquelles finques que, pels seus excepcionals
valors ecològics i paisatgístics, es troben afectades per les
àrees d’especial protecció d’interès per a les Illes Balears.
- El foment de les activitats complementàries, d’acord amb la
Llei 19/1995, de 4 de Juliol, de modernización de las
explotaciones agrarias, i amb la política agrària comuna
(PAC), amb la finalitat d’aconseguir millores per a les rendes
rurals.
- Els nous usos compatibles amb el model territorial i la
conservació de construccions, marjades, camins i d’altres
elements etnològics, per a les finques que han abandonat
l’activitat agrària.
- L’adquisició del primer habitatge per a aquelles persones
residents més de cinc anys a les Illes Balears que es
comprometin a mantenir-ne la propietat per un període no
inferior a cinc anys."

LA SRA. SALOM I COLL:

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

El Grup Popular ha presentat 60 propostes de resolució
amb ànim constructiu per intentar marcar un poquet la pauta
per on ha d'anar el Govern al llarg dels pròxims mesos.

La primera proposta que presentam és que ens agradaria
molt, al Grup Popular, que en deu dies se'ns fes arribar el
document vertader d'aquest anomenat pacte de govern. Al
llarg d'ahir, entre distints grups parlamentaris es va poder
evidenciar que pareix que hi ha un pacte a distintes bandes,
que pareix que hi ha un acord entre PSOE i UM, un altre
acord entre PSOE, PSM, Esquerra Unida i Els Verds, i
després un acord, que és el que, en principi, coneixem tots,
signat per distints grups, i a nosaltres, com a grup
d'oposició, ens agradaria conèixer la lletra petita, la lletra
petita, la lletra que encara no hem vist nosaltres, d'aquest
pacte, per poder-ne fer un bon seguiment.

També el Grup Popular ha presentat dues propostes per
intentar reduir la despesa pública del Govern balear. S'han
incrementat molt al llarg d'aquests 100 dies les despeses
corrents, i, evidentment, incrementant la despesa corrent,
també han hagut d'incrementar els imposts, i, en aquesta
línia, fem la proposta de suprimir la Conselleria d'Interior i
suprimir les conselleries sense cartera que té actualment
aquest Govern i també reduir en 20 els alts càrrecs que té
aquest nou Govern del pacte d'esquerres. Crec que seria una
bona mesura intentar reduir tota aquesta despesa pública.

També volem que es concreti, i creim que ja, tot un
conjunt de traspassos de competències cap als consells
insulars en matèria de joventut, en relació amb l'Ibas, en



matèria de prevenció i promoció de la salut, en matèria de
carreteres i en matèria d'ordenació del territori.

El Grup Popular vol també lamentar el menyspreu i la falta
de respecte del Govern cap a aquesta cambra. Crec que les
formes són importants, i hem pogut veure, en aquest sentit, com
lleis han entrat en aquest parlament sense el procediment
adequat, com lleis s'han retirat des d'aquí, des d'aquesta tribuna,
amb simples mirades. En definitiva, creim que aquest nou
tarannà que ens havien anunciat vostès deixa molt a desitjar.

Volem constatar aquí la bondat i l'eficàcia que suposa per als
ciutadans de la nostra comunitat l'aprovació de la Llei de règim
especial. El Partit Popular sempre havia cregut en aquest
projecte, distints grups parlamentaris d'aquí, no, i avui ens
alegram que tots vegin que aquesta és una bona eina, un bon
instrument per intentar aconseguir coses bones per a la nostra
comunitat.

Defensam un gran pacte d'estabilitat laboral en el conjunt de
l'Administració autonòmica, per tal de garantir el principi
d'igualtat entre tots els col•lectius.

Des del Partit Popular, volem que no es pugin els imposts en
la nostra comunitat autònoma. Creim que s'ha començat amb mal
peu, que la primera mesura que anuncia aquest pacte de govern
d'esquerres és que puja el 17% l'impost de transmissions
patrimonials, i aquesta és una mesura preocupant, perquè si per
una part es diu que es vol fomentar i ajudar en el tema dels
habitatges per a les persones més necessitades, per una altra part,
amb unes mesures de política fiscal, estan aconseguint
incrementar el cost que suposa aconseguir un habitatge. En
aquest sentit, nosaltres presentam aquesta iniciativa, que no
s'incrementi l'impost sobre les transmissions patrimonials
oneroses. En aquest sentit, també quant a matèria tributària,
proposam que les finques d'ús agrícola que passin de pares a fills
no hagin de pagar l'impost de successions; creim que aquesta és
una bona mesura.

També des del Grup Popular volem que es presenti en aquest
Parlament, com més aviat millor, un pla d'atenció sociosanitària,
un pla d'immigració a les Illes Balears, un pla integral d'atenció
a persones majors, que s'hi presenti el tercer pla d'igualtat
d'oportunitats per a les dones, que es posi en marxa una fundació
tutelar a les Illes Balears i un pla integral de joventut a les
nostres illes.

Creim que és bo, i així ho demanam, que es continuï amb la
política de tombar tots aquells edificis turístics obsolets, que
creen gran  impacte. Creim que aquesta mesura d'intentar fer
esponjaments a determinades zones que estan molt saturades és
bona.

També demanam que turisme nàutic i turisme de golf,
som conscients que són elements importants per a la nostra
desestacionalització turística, per això demanam que es
continuïn promocionant i defensant aquest tipus de turisme.

També volem, des del Grup Popular, la participació en
la gestió dels aeroports insulars, de les institucions
públiques i privades de les Illes Balears.

S'ha de continuar amb el Proagro. Important, s'ha de
continuar amb el Proagro.

Volem que es millorin els camins rurals, per això,
demanam que s'hi destinin 500 milions de pessetes.

No volem que es tanqui l'Agència per al
Desenvolupament Rural.

En política industrial i comercial, hem de potenciar la
presència a les fires de les nostres empreses, especialment
calçat, bijuteria i productes agroalimentaris.

Hem d'ajudar les nostres petites i mitjanes empreses,
especialment pel que fa al tema de pell, calçat i bijuteria, a
incentivar línies de comercialització i d'exportació.

Volem donar suport a l'Ajuntament de Palma per a
l'elaboració d'una llei de capitalitat de Palma.

Dos temes urbanístics. Crec que ja han de presentar
vostès aquí el projecte de llei de sòl urbà i també creim que
és necessari i urgent que es modifiqui la Llei de mesures
transitòries, la modificació de les DOT, i aquí, en aquesta
proposta número 24 del Grup Popular, he de dir que falta
una i en aquesta iniciativa presentada per part del nostre
grup, seria incorporar una i per separar que s'ha de
modificar la Llei de mesures transitòries de la modificació
de les DOT i de la Llei de sòl rústic. Crec que aquests dos
textos creen confusió, creen inseguretat, perquè, en un tema
tan important con és la matèria urbanística, les normes han
de ser clares i transparents per donar garanties als ciutadans.

Per acabar, Sr. President, he de dir que també demanam
al Govern que es pronunciï en sis mesos per veure allà on
s'ha d'ubicar l'estació de descàrrega de gas.

També, que, com més aviat millor, es presenti aquí, en
aquest Parlament, un pla de prevenció i extinció d'incendis.
Creim que és un tema necessari i urgent que com és aviat
millor el Govern es pronunciï sobre aquesta qüestió.

I he de dir que les darreres quatre propostes que
defensaré jo, Sr. President, fan referència a matèria de
carreteres.

Vàrem aconseguir a l'anterior legislatura, un conveni
molt important. Vàrem aconseguir 57.000 milions de
pessetes per poder millorar les nostres carreteres, i ara que



tenim aquests doblers, crec que s'han d'aprofitar, crec que
convendria que s'invertissin per intentar millorar la seguretat, per
intentar millorar la circulació per les nostres carreteres. Per això,
demanam que es comencin a fer les redaccions de tot un conjunt
de projectes, que s'iniciïn els concursos, adjudicació d'obres i que
es revisi tot el Pla especial de la xarxa viària de Palma.

Creim que aquestes propostes són constructives, són bones.
Per això, demanam el suport als distints grups parlamentaris,
perquè ens donin el seu vot afirmatiu.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Té la paraula la Sra. Neus Marí per 1
minut i 37 segons, que és el que li han deixat.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, però vaja, per un minut, no  sé si
tendré temps de dir ni un número.

Intentaré ser molt breu en l'explicació, perquè ja sabíem que
hi havia poc temps i moltes són les propostes que hem presentat.

La primera proposta que jo defens ara aquí, la número 31, és
que demanam al Govern que s'iniciï el procés de gratuïtat dels
peatges per als residents a la Vall de Sóller, que és una
sol•licitud que havien fet en repetides ocasions aquells que ara
formen el pacte de govern, i, per tant, consideram que s'hauria de
posar en marxa, com més aviat millor.

Una altra proposta que fem és establir una línia d'ajudes per
finançar el transport públic urbà i interurbà, per tal de reduir el
nombre de vehicles privats i descongestionar el trànsit a les
nostres illes, fomentar el transport públic.

També volem que s'encarreguin els estudis necessaris per
avaluar els costos i la viabilitat de soterrament de les línies
fèrries Palma-Inca i Palma-Sóller des de la plaça d'Espanya a
Son Sardina, per evitar l'impacte i per millorar la seguretat vial.

També proposam, quant al transport aeri interinsular,
actualment, ja ho sabem tots, s'han reduït les places en hora
punta i la càrrega, i ens trobam, contràriament com havia estat
fins ara, viatjant en tots els vols en turbohèlice. Per això, tal com
es va aprovar darrerament en aquesta cambra, volem que es
reuneixi immediatament la comissió mixta de transport aeri entre
el Govern de l'Estat i el Govern balear.

També volem, ho consideram urgent, que totes les illes
tenguin ja els seus plans territorials parcials. Per tant, demanam
que es continuï amb la feina que s'havia iniciat fins ara i que
també col•laborin els consells insulars de Mallorca, de Menorca
i d'Eivissa Formentera en la redacció d'aquestos plans territorials
parcials.

Volem també una solució immediata per als problemes
d'insuficiència que provoca la canalització del torrent de
Manacor. Per tant, demanam que es procedeixi a la
construcció de les obres que ja estaven previstes a l'anterior
legislatura i que ara han quedat paralitzades.

Un altre punt, atès que l'aigua és un bé molt escàs a la
nostra comunitat autònoma, des del Grup Popular instam el
Govern a presentar, com més aviat millor, un programa de
reducció de pèrdues en les xarxes de proveïment amb
caràcter insularitzat i que es traspassin els recursos
necessaris als consells insulars per tal que s'incloguin, amb
aquesta finalitat, en els plans insulars d'obres i serveis
corresponents.

Volem també demanar l'elaboració d'un pla urgent per
minvar els problemes de sequera que hi ha en el camp
darrerament a les nostres illes, atesa la sequera d'aquests
darrers mesos.

La proposta número 40 és relativa a proposar un traçat
de la prolongació de la línia de ferrocarril entre sa Pobla i
Alcúdia.

A la proposta 41 demanam al govern l'elaboració d'un
llibre blanc de l'educació d'adults per conèixer de manera
detinguda la situació de l'estat actual i preveure el futur.

A la proposta número 42 demanam l'aprovació d'un pla
quadriennal de formació permanent per a docents, per tenir-
ne una visió general i poder fer una programació a llarg
termini.

Amb la proposta número 43 voldríem, atès que aquest
any hi ha hagut molts de problemes, l'inici del curs ha estat
nefast a totes les Illes, demanar que es fes un avançament
dels terminis establerts en el procés d'adjudicació de les
places del professorat, a fi que l'inici del curs escolar totes
les vacants estiguin cobertes.

Amb la proposta número 44 el Grup Parlamentari
Popular demana al Parlament de les Illes Balears que
reprovi l'actitud i resolució adoptades pel conseller
d'Educació i Cultura, que ha denegat la modificació del
conveni educatiu en el col•legi Sant Antoni Abat.

A la proposta número 45, coneixent les mancances
detectades a les escoles d'idiomes de totes les illes,
proposam l'ampliació d'aquesta xarxa d'escoles d'idiomes.

A les dues següents propostes, la 46 i la 47, el Grup
Parlamentari Popular proposa l'ampliació i la construcció
d'una sèrie de col•legis públics, el detall dels quals no faig,
són aquí, per la brevetat del temps.



Amb la número 48 demanaríem que el Govern de les Illes
Balears informatitzàs on line les estadístiques d'accidents
laborals, per disposar així, de manera immediata, de totes
aquestes estadístiques d'accidentalitat.

Volem també que es creï un pla de formació de discapacitats
que tengui, com a finalitat, la inserció en el món laboral.

Demanaríem la creació d'un màster de salut laboral a la
Universitat de les Illes Balears, atesa la importància, cada vegada
més grossa, de la prevenció de riscos laborals.

Demanaríem també al Govern que presenti un pla de millora
de les instal•lacions universitàries a Menorca i a Eivissa així com
també que realitzi un estudi de la millora de les instal•lacions
dels conservatoris de música a Eivissa i a Menorca, a les
extensions.

Volem també que el Govern balear,en el termini de sis mesos,
disposi dels mitjans necessaris per tal que els estudiants de
Formentera tenguin les mateixes condicions que els altres
membres de la nostra comunitat i donar-los el suport que sigui
necessari.

Amb la proposta número 54 demanam que s'implantin ajudes
i beques per als estudiants que cursen estudis fora de les nostres
illes d'una carrera que no hi és a la Universitat de les Illes
Balears.

La proposta número 55, la consideram també de vital
importància, ja que demanam un suport especial als joves que
creen noves empreses.

Les propostes 56 i 57 van encaminades als temes de museus.
Una tracta que els museus de titularitat estatal passin a ser
gestionats pels consells insulars. I la proposta 57 es refereix a fer
un pla de millora dels museus etnològics de la nostra comunitat.

Ja acabam, les darrers propostes.

A la proposta 58 demanam que s'iniciïn les gestions
necessàries perquè a cada una de les nostres illes hi hagi un
teatre de titularitat pública.

També demanam que es constitueixi el més aviat possible la
Junta Interinsular de Patrimoni Històric, tal com es preveu a la
Llei de patrimoni.

Ja per acabar...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Marí, jo sé que no intervé gaire, em sap greu, però, és
clar, el nou sistema del Grup Popular d'augmentar el temps el
50% m'ha sorprès, però no em tornarà a sorprendre.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Només em queda un punt, Sr. President, només
l'advertesc que és una mica més llarg que els altres.

EL SR. PRESIDENT:

Sé que no és culpa seva.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. He intentat parlar tan ràpidament
com he sabut, però no puc fer miracles tampoc.

El darrer punt seria el número 60, en què demanam,
senzillament, el compliment de la Llei de les directrius
d'ordenació del territori, en concret, una sèrie de punts, que
intentaré resumir, que són:

L'aplicació de l'Agenda local 21; la creació d'incentius
per a la conservació i millora de recursos naturals i de les
mesures per a la creació de rendes de compensació de
finques que es troben afectades a les àrees protegides; el
foment de les activitats complementàries amb al finalitat
d'aconseguir millores de les rendes rurals; els nous usos
compatibles amb el model territorial i la conservació de
construccions, marjades, etc. per a finques que han
abandonat l'activitat agrària, i per acabar, l'adquisició del
primer habitatge per a aquelles persones residents per més
de cinc anys a les Illes Balears que es comprometin a
mantenir-ne la propietat per un període no inferir a cinc
anys.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí.

Torn de fixació de posicions. Sr. Ferrer, del Grup Mixt,
té la paraula.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President.

En nom del Grup Mixt, anunciaré les que sí que votarem
a favor, que, en aquest cas, serien la proposta número 20 de,
la presència a fires de les empreses que vulguin exportar; la
numero 31, que fa referència a iniciar el procés de gratuïtat
del peatge per als residents a la Vall de Sóller; la número
33, per l'avaluació de costos de la viabilitat de soterrament
de línies fèrries; la número 34, sobre la constitució
immediata de la comissió mixta de transport aeri, i la
número 55, que fa referència a les actuacions per donar
suport a joves per a la creació de noves empreses.

A la resta, hi votarem que no, i em voldria referir
especialment a la número 53, en què es fa referència que en
el termini d'uns mesos es posin els mitjans necessaris per tal
que els estudiants de Formentera puguin tenir les mateixes



condicions que els altres membres de la comunitat autònoma. Jo
el que li diria és que puguin tenir les mateixes males
condicions... No, això no és acceptable, el que jo voldria és que
tots els estudiants d'aquestes illes poguessin tenir bones
condicions, llavors serà quan hi hem d'equiparar, evidentment,
els de Formentera, que és molt necessari, però amb les males
condicions que tenen ara tots, lamentablement, no hi puc votar
que sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer. Sr. Portella, del Grup d'Esquerra Unida i
Ecologista, té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia. Ja sé que tenim un temps
breu.

EL SR. PRESIDENT:

Cinc minuts.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Cinc minuts de temps, per tant, aprofitaré, com pugui, aquests
cinc minuts, i vostè, quan vegi que els he acabat, sense cap
compromís, em lleva la paraula i ja està; arribarem fins on
puguem arribar.

La majoria de propostes de resolució que presenta el Partit
Popular tenen un denominador comú, que és continuar amb el
que feia el Govern anterior, aquest és un denominador comú que
tenen la majoria d'esmenes. Bé, si haguessin guanyat les
eleccions, no hi hauria problema amb aquestes resolucions, però
les van perdre, i què volen que els digui!, van perdre les
eleccions i és així la vida, com ja vaig dir fa unes setmanes.

Curiosament, el nostre grup també donarà suport a les
mateixes propostes de resolució que el representant del Grup
Mixt ha anunciat, la 20, la 31, la 33, la 34 i la 55, i per guanyar
temps, també si accepten una esmena de transacció a la proposta
número 22, també hi podríem donar suport.

L'esmena seria que la resolució digués: "El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern a realitzar l'estudi previ al projecte
de  llei de capitalitat de Palma amb els termes aprovats pel
Parlament a l'anterior legislatura" i que ha incomplert l'executiu
anterior. Açò és el que es va aprovar fa uns mesos en aquest
Parlament, no donar suport a l'Ajuntament de Palma per fer una
llei, la llei l'ha de fer el Parlament o l'ha d'aprovar el Govern, i
aquí es va aprovar un estudi previ que no s'ha fet, creim que s'ha
de fer, que el Govern l'ha de fer, i després veurem com es fa
aquesta llei. Jo crec que és el correcte. Si això li sembla bé, no hi
ha problema a donar suport a aquesta qüestió.

Ara pas a rallar d'algunes altres a les quals direm que no,
gairebé totes.

La número 1, que el Parlament demani al Govern, en el
termini de deu dies, l'acord de govern o l'acord de pacte de
govern. Bé, va sortir en els diaris. Si vostès van al servei de
documentació de la casa, supòs que els podran fer
fotocòpies dels diaris on va sortir, i si no, en el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, hi tenim algunes fotocòpies,
hi passin en qualsevol moment i els facilitarem una
fotocòpia d'aquest acord de govern, si ho creuen necessari.

Quant al segon, suprimir la Conselleria d'Interior, la
Conselleria d'Interior sempre ha estat vinculada a la funció
pública, funció pública i interior. El Partit Popular va
suprimir el Sr. Berastain quan ho era i ara volen suprimir la
conselleria sencera. Bé, jo crec que no té cap sentit que se
suprimeixi la Conselleria d'Interior, la qual té prou feina a
fer a la nostra comunitat autònoma.

Després parlen de suprimir les conselleries sense cartera,
i el que hem de fer és que tenguin cartera, perquè les veus
pel carrer, totes carregades de papers, i no poden posar
papers enlloc, i el que ha de fer el Govern és comprar-los
una cartera i que tenguin cartera com Déu mana i com és
l'acord de govern, i no suprimir les conselleries; ens sortirà
més barat comprar-los unes carteres.

El punt número 3, suprimir 20 alts càrrecs, de 60 a 80.
Van dir que hi ha una discrepància, si són de 71 a 75, una
reorganització normal d'un govern que canvia conselleries
i que canvia el funcionament, que, per tant, hauríem
d'aclarir, abans de posar en paper que són 20, si ho són o no
ho són.

Després, el punt número 5, que el Parlament de les Illes
Balears lamenta profundament el menyspreu a la falta de
respecte del Govern de les Illes Balears envers aquesta
cambra. Jo li seré franc, jo no m'he sentit ni menyspreat ni
faltat al respecte. Per tant, vostès comprendran que si no ens
sentim ni personalment ni com a grup menyspreats o faltats
al respecte que no donem ni suport a aquesta resolució ni
molt manco acceptar-la com a bona.

A la setena resolució parlen de la bondat del RE. Bé,
serà molt bé per a les Illes Balears però no és gaire bo per al
Govern de Madrid perquè no el compleix. La bondat del RE
serà tal quan el govern central compleixi el que diu el règim
especial de les Illes Balears.

Després rallen a la 12 de posar en marxa en un termini
de temps de sis mesos el tercer pla d'igualtat d'oportunitats
de les dones. Van estar tres, quatre anys per fer-lo i ara el



volen posar en marxa en sis mesos, el segon, volen posar en
marxa el tercer. Primerament, s'ha de veure què s'ha fet amb el
segon, i ja hi ha una resolució aprovada que ralla de fer un
seguiment i un estudi del compliment del segon, perquè hi havia
de posar milers de milions l'anterior Govern. Anem al que s'ha
aconseguit i llavors, segons l'anàlisi i la reflexió sobre el
compliment del segon, anem al tercer.

Igualment amb el pla integral de joventut. Es va aprovar en
aquest Parlament el 96 una moció d'aquest mateix diputat en què
s'instava en un any, per unanimitat, el Govern anterior a fer el pla
de joventut. Han passat tres anys, no es va fer, i l'actual Govern
té un pla estratègic de joventut en discussió a diferents
institucions, entitats, etc. que està en marxa. Per tant, aquesta és
la feina que es fa ara i la que no es va fer després.

A la 16, el PP demana la cogestió dels aeroports. Nosaltres en
demanam les competències. Supòs que si comparam una cosa
amb l'altra, triam el que nosaltres creim que és convenient, que
no és precisament la proposta que fa el Partit Popular.

Quant a la número 27, s'hi parla de la redacció de projectes de
xarxa viària. Bé, ahir el Sr. Matas deia que estaven fets, fan una
llista i ahir estaven fets, i avui deien que el Govern els faci. Com
quedam, que estan fets o que no hi estan? Primerament, ens
hauríem de posar d'acord, i s'haurien de fer,  entre els que
proposen hi ha la variant de Ferreries, i la variant de Ferreries, el
Sr. González Ortea, que ara fa alimares en aquesta cambra, va
venir a presentar-la fa quatre anys a Ferreries, jo no hi vaig
assistir però vaig seguir un poc la presentació del projecte de
variant de Ferreries, encara s'ha de redactar, el Sr. González i
Ortea va venir-la a presentar a Ferreries fa quatre anys, em
sembla, o tres anys, en públic, o més, de temps.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella, seguint la seva recomanació, d'aquí a un
parell de minuts li llevaré la paraula; seguint la seva
recomanació.

EL SR. PORTELLA I COLL:

La 37 i la 38, canalització del torrent de Manacor,
pèrdua per les xarxes de proveïment d'aigua, això ha d'anar
al Pla hidrològic i ha de ser finançat, lògicament per l'Estat,
que és qui incorpora finançament a aquest tipus d'accions.

Altres qüestions que volia esmentar, més de tipus
cultural, quant a equipaments educatius i construcció o
ampliació de col•legis públics, és una qüestió prèvia a la
revisió del Mapa escolar, a qualsevol acció en aquest sentit
i a l'establiment de prioritats, i això tothom, amb un poc
sensatesa ho podrà tenir en ment. Demana la creació d'un
màster de salut laboral a les Illes Balears que ja es realitza
i no és una qüestió pròpia de la Universitat de les Illes
Balears. S'insta el Govern que faci un pla de millora de les
instal•lacions i de les extensions universitàries de Menorca
i Eivissa que és una qüestió pròpia de la Universitat de les
Illes Balears, en virtut de l'autonomia universitària que
defensam. Es demana la millora de la instal•lació del
Conservatori de Música a les extensions de Menorca i
Eivissa, no hi entraré, li explicaré una anècdota; l'any 88 hi
havia un projecte d'adequació d'una sala d'exposicions del
claustre del Carme per convertir-lo en auditori del
Conservatori de Música de Menorca, som a l'any 2000,
dotze anys han passat, cada any, hi havia 10 milions al
pressupost d'aquesta comunitat autònoma i dotze anys han
passat sense que el PP ho fes. Per tant, un poc de sentit de
vergonya abans de presentar una resolució, una mica de
dignitat a l'hora de presentar una resolució.

EL SR. PRESIDENT:

Un minut exacte per acabar, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí que li demanaria. Quant a la millora dels museus
etnològics existents, segons la Llei de patrimoni, jo no sé si
hi ha cap museu etnològic existent a les Illes Balears, hi ha
museus que són els oficials a les Illes Balears i després hi ha
infraestructures o col•leccions o centres públics que poden
tenir peces etnològiques o d'altre tipus, que és una altra
cosa.

Quant a la constitució de la junta insular de Patrimoni,
el Govern balear, els consells insulars ja han rebut la petició
per nomenar representants i es constituirà en el moment en
què els consells insulars facin coneixedors els representants
que, per tant, pot ser molt abans que el termini que ens
presenta.



I em sap greu no poder entrar a filar prim amb les resolucions
que ens presenten i ficar el dit on a mi m'agradaria ficar-lo, dins
el forat, per manca de temps, però la veritat és que era una
temptació que tenia i l'horari no m'ho permet.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Sr. Joan Bosco Gomila, portaveu del
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula, per fixar posicions.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Manifestar també el suport a les
propostes de resolució que ja han manifestat el Grup Mixt i el
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, i després manifestar el
desacord amb la majoria de propostes de resolució que presenta
el Grup Popular.

De la 1 a la 8, és evident que són qüestions de regulació
interna del propi govern i entenem que ha de ser aquest govern
que ha mirar com s'ha d'estructurar, quines conselleries ha de
tenir i com s'ha d'estructurar aquest govern i, per tant, no els
donarem suport. De totes maneres, la núm. 5 i quan parlen de
respecte al Parlament, ahir, el portaveu del Grup Popular parlava
de contestes en monosíl•labs, és evident que aquí hi havia
consellers del Grup Popular que es van fer famosos per aquest
tipus de respostes, i, si m'ho permeten els vull contar una
anècdota, i és que vaig demanar l'ajornament d'una resposta a
una pregunta que havia fet en comissió perquè justament aquell
dia em va néixer el fill petit, és evident que en acabar la
legislatura, el meu fill ja caminava, i la resposta del Govern
encara no havia arribat.

De totes maneres, a la núm 9 hi afegiríem una transacció,
vostès proposen que el Parlament de les Illes Balears insti el
Govern de les Illes Balears a fer efectiva l'exempció de la
tributació en transmissions en primer grau per successions a
finques d'ús agrícola, i nosaltres hi afegiríem "sempre que el
receptor sigui agricultor a títol principal que es faci càrrec de
l'explotació directa de la finca".

Per altra banda, a partir de la núm. 11, vostès proposen que
el Govern faci un mínim de set plans d'atenció sociosanitària,
d'immigració, d'atenció integral, d'igualtats d'oportunitats, de
joventut, plans territorials parcials, nosaltres entenem que aquest
govern ha d'anar al seu ritme, ha d'anar al ritme que es marqui
des del Parlament, però evidentment des de la majoria, i entenem
que són una sèrie de plans que haguessin pogut fer a la passada
legislatura i a l'anterior, i que mai no han vingut a aquest
parlament.

Per altra banda, hi ha una sèrie de propostes que vostès fan
que es tracta de continuar amb la política que havia fet fins ara
el Govern de les Illes Balears, és evident que nosaltres no estam
d'acord amb la política que havia fet fins ara el Govern de les
Illes Balears i que, per tant, cal canviar aquesta política i no
aprovarem aquestes propostes de resolució.

La núm. 17, nosaltres plantejaríem transaccionar amb un
altre text, i seria que el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a la posada en marxa de
programes insulars específics per al sector lleter que
permetin millorar les condicions de la producció de llet i
dels seus derivats, tant a Mallorca com a Menorca.

Per altra banda, a la núm. 39, també els proposaríem una
transacció, i seria de substituir "pla urgent per tal de minorar
els efectes" per "l'aplicació de mesures urgents". I quedaria
de la següent manera: "El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a l'aplicació de mesures
urgents per tal de minorar els problemes que la sequera està
produint al camp de les nostres illes".

I després, a la núm. 37, tot i que ja s'ha dit, pel portaveu
que m'ha precedit, que era donar una solució als problemes
del cabdal del torrent de Manacor, era una qüestió que havia
d'estar al Pla Hidrològic i que és una qüestió que compet
bastant al Govern de l'Estat, acceptaríem aquesta proposta
si suprimeixen "procedint a la construcció de les obres
previstes a la passada legislatura". És evident que aquest
projecte que es va fer a la passada legislatura es troba en
revisió, que tant l'equip del nou govern de les Illes Balears,
com l'equip de govern de l'Ajuntament de Manacor estan
per la revisió i per eliminar el fort impacte que pot produir
aquest projecte i que, per tant, també els acceptaríem amb
aquesta transacció.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila. Grup Socialista, vol la paraula per
fixar posicions? Sr. Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, las
propuestas de resolución son lo que nos queda tras del
debate del estado de la autonomía, y ayer asistimos en esta
cámara a un debate llamativo, en el cual los que por una u
otra razón conocemos o hemos oído algo de los clásicos o
de los místicos del Siglo de Oro, sabemos que santa Teresa
entraba en éxtasis ante la presencia mística de Dios, pues
bien, ayer vimos como el líder de la oposición o mejor, el
portavoz del PP, ya que entre la portavocía y el liderazgo
existe una distancia electoralmente mensurable, al
percibirse que la televisión conectaba en directo sobre las 20
horas, entró en trance místico, levantándose de puntillas, en
defecto de levitación, para proclamar su afán de defensa de
los menos favorecidos a los que mezcló con la sobrasada, el
queso maonés, los payeses, ciudadanos con determinados
problemas, etc., etc., etc., para los que invocaba el
rendimiento de una ecotasa sobre la que no sabemos si están
todavía de acuerdo o no, por lo menos con el principio. 



Pues bien, llegado el momento de las resoluciones, echamos
de menos en las mismas la sensibilidad social por la que hacía
protestas el portavoz del Partido Popular, y no es extraño, si en
tres años de gobierno solamente había utilizado catorce líneas en
un discurso sobre el estado de la autonomía para hablar de
problemas sociales, no es extraño que aquella verborrea,
iluminada por los clases, desapareciera, quedara en nada,
desconectada la televisión, se acabó la sensibilidad social, y nos
presentan una serie de propuestas de resolución que demuestran
que el Partido Popular no sabe muy bien hacia dónde va.

No obstante, nuestro grupo votará a favor de las 20, 31, 33,
34, 55 y también votará a favor de las 9, 17, 22 y 37 y 39, si el
Partido Popular acepta las enmiendas que se le han presentado en
este momento por los otros grupos que me han precedido en el
uso de la palabra.

Y entrando en las propuestas de resolución que nos presenta
el Partido Popular, solamente me dará tiempo evidentemente de
comentar algunas de las que no vamos a votar a favor.

La primera no tiene desperdicio, que se inste al Govern de les
Illes Balears para que se aporte el pacte de govern. Es público,
está en los periódicos, citado con total transparencia, no somos
otro pacto que pretendía hacer el Partido Popular con otro partido
que no lo apreció, al que llegó a ofrecer 100.000 millones que
nos han dicho hoy que esos 100.000 millones no eran para la
comunidad autónoma, sino que por lo visto debían de ser para el
partido, porque ahora, cuando nosotros les instamos para que
esos 100.000 millones vengan a la comunidad autónoma, dicen,
no, no había pacto, ¿para quién eran esos 100.000 millones? En
fin, a ésta naturalmente no la votaremos.

La propuesta 9, ya en la ley hay algunas cosas al respecto, la
que se refiere a la tributación y transmisiones de primer grado en
sucesiones de fincas de uso agrícola, ya está en la ley, ya hay
algo semejante, aunque sometido a ciertas restricciones, sobre
todo a principio solve repete, hay que pagar primero y después
conseguir rescatar lo que se ha pagado, etc., eso tendría que
mejorarse, desde luego, si se acepta la enmienda, ya he dicho,
que lo votaremos a favor.

La 10, en la que se pretende que no se incremente el impuesto
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, me gustaría saber qué le dirán a Fraga, porque
Fraga tiene el mismo tipo impositivo, como se entere, se van a
enterar. Baja la protección oficial, las viviendas de protección
oficial bajan, si eso es sólo lo que les preocupa, pues ya lo tienen
claro.

La propuesta 11, en la que instan al Govern para que haga
una serie de planes, no la acabo de entender. Viene una diputada
suya, unos minutos antes, y nos dice, "háganme los planes",
vienen ustedes después, "hagan más planes", aclárense, ¿hemos
de hacer planes o no hemos de hacerlos?

La 16, que se  refiere a la participación en la gestión de
los aeropuertos es muy semejante a la 26 nuestra, pero
evidentemente la nuestra 26 es mucho mejor y por eso
votaremos aquélla y ésta no.

Por lo que respecta a los proyectos de carreteras, ya se
nos ha ido toda la preocupación a ver quién era el
mentiroso, ayer. La 27 y la 28 instan a que con carácter
inmediato se proceda a la redacción de los siguientes
proyectos de la red viaria, debe de ser porque no están, si
estuvieran no se instaría que se redactaran.

La 30 insta a que revisemos los planes que (...) el Partido
Popular, no se preocupen que los revisaremos.

La 31 es digna de psicólogo. "El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a iniciar el procés de gratuïtat de
peatges per a residents de la vall de Sóller". De peajes, ¿por
dónde?, por el túnel de Sóller, no lo dicen, no hay que
nombrar la bicha. ¿De dónde son, estos peajes? Ni lo
nombran, podríamos hacer una enmienda transaccional y
decir "por el innombrable".

En la 32 piden una línea de ayudas para transporte
urbano, ya empieza aquí, hemos de cuidar a Fageda, que es
lo que nos queda, hemos de cuidarlo, ya verán las que nos
salen para ayudar a Fageda, transporte urbano. Cuando los
pedíamos, en la pasada legislatura, qué pasaba con las
ayudas a no residentes, etc., etc., ¿se acuerdan de lo que nos
decían? Y ahora, vaya por Dios.

Tenemos la 34 en la que instan a constituir de inmediato
la comisión mixta de transporte aéreo, pero si se lo
propusimos los socialista dos veces en la anterior legislatura
y nos dijeron que no, votaron dos veces, dos, en contra, dos
veces en contra, ahora sí, han bajado del caballo una vez
más, han bajado una vez más.

El torrente de Manacor, esto sí que sí, esto sí que tiene
gracia. Se preguntaba ayer el presidente del Govern ¿por
dónde va la carretera de Manacor?, pues debe ir por el
mismo sitio que el torrente, nadie lo sabe, por el norte, por
el sur, les despejaré la duda: Palma-Marte-Manacor, no
existe ningún proyecto sobre esto, no existe nada en firme,
sólo existen indefiniciones, sólo existen indefiniciones. No
podemos continuar con lo que no se sabe si existe o si no
existe.

Pasamos a la 40, instan al Govern para que antes de 30
días presente una propuesta de trazado a la prolongación de
la línea de ferrocarril entre Sa Pobla y Alcúdia. Es
imposible, gracias al Partido Popular, que no quiso hacer los
estudios previos, y se le pidieron enmiendas a los
presupuestos -no se preocupe, Sr. Presidente, por el ruido,
porque, como decía Alfonso X el Sabio, los cántaros, como
más vacíos, más ruido hacen ...

(Rialles)



La 41, "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l'elaboració d'un libe blanc de l'educació d'adults". Será, como
dice un diputado nuestro, el Sr. Tirso Pons, un libro en blanco,
ya que no hay estadísticas, y sin estadísticas no se puede hacer
un libro blanco.

La 45, "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l'ampliació de la xarxa d'escoles d'idiomes", esto ya se está
haciendo, no hace falta instar al Gobierno para ello.

La 46, se presenta una lista de colegios públicos que se quiere
que se amplíen, curiosamente, todos están en Palma, ¿qué es lo
que nos queda? Todos están en Palma, incluso nos piden que se
amplíe uno que está, como el de Foners-Avingudes, que está
fuera de los límites de edificabilidad, ya.

La 50 no tiene desperdicio, se nos pide que se inste al Govern
a la creación de un máster de salud laboral en la Universidad de
les Illes Balears. Me gustaría haberles podido invitar a la
inauguración del curso 98-99, vaya, 99-2000, en cualquier caso,
pueden ponerse en contacto con el director del máster,
catedrático de química, Sr. Deyá, que les informará de todos los
detalles y de la inutilidad de instar al Gobierno para que haga
algo que ya se está haciendo y bastante bien.

La 54, "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
implantar ajudes i beques per als estudiants que cursin estudis fora
de les Illes per la inexistència de la seva carrera a la UIB". ¿Esto
no tenía que ir con la Ley de régimen especial? No le tienen
mucha fe, por lo que parece. Esto corresponde al Estado,
corresponde al Estado-

La 56, "el Parlament insta al Govern para que en el plazo de
6 meses presente un plan de viabilidad para que los museos de
titularidad estatal pasen a ser gestionados por los consells
insulares correspondientes". Si ya está la gestión cedida por el
Estado a la comunidad autónoma, no puede la comunidad
autónoma cederla, a su vez, a los consells insulares.

La 58 es interesante, es la propuesta pedida, "El Parlament
insta el Govern que en el termini d'un mes s'iniciïn les gestions
necessàries per tal que cada una de les Illes Balears i Pitiüses pugui
tenir un teatre de titularitat pública si encara no el tenen". Hay un
teatro, en Ibiza, la familia Matutes, tengo entendido, que esto es
a lo que responde esta propuesta de resolución para que se
compre este teatro, haberlo dicho claramente y no alambicarlo
tanto.

En definitiva, ¿dónde está la preocupación social?, la
preocupación social, por lo que hemos podido ver por estas
enmiendas que hemos tenido que analizar rápidamente ante la
inminente amenaza de la luz roja, no existe por ningún lado, se
desvaneció en cuanto se desconectó la televisión.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Com les senyores i els senyors
diputats saben, les propostes de resolució són totes
registrades al Diari de Sessions, des del moment que varen
ser admeses per la Mesa. Els record que amb les
transaccions s'haurà de concretar i definir el text definitiu
que s'hi vulgui posar. I, aquesta Presidència, de comú acord
amb els membres de la Mesa, ha acordat suspendre la sessió
durant deu minuts per intentar ordenar el debat. Sembla que
hi ha una petició de paraula. Sí, per què em demana la
paraula?

LA SRA. CEREZO I MIR:

Per una qüestió d'ordre, voldria demanar al Partit
Socialista-Entesa Nacionalista, si la transacció ha estat
acceptada, la del punt núm. 9.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Sí, nosaltres acceptaríem incloure la Conselleria de
Treball i Benestar Social i la d'Interior, però en el tema del
pla i en el que hem esmentat a la proposta de resolució del
Partit Popular, no hi estaríem d'acord. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Maria Salom, una altra qüestió d'ordre?

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sr. President. de les distintes transaccions que han
plantejat els grups parlamentaris respecte de les propostes
de resolució del Grup Popular, dir que tan sols n'acceptarem
una del PSM respecte de la proposta 39, aquesta transacció
sí que l'acceptarem, que era canviar i posar "per mesures
urgents" en lloc de "pla", aquesta transacció, el Grup
Popular l'accepta, i totes les altres, no. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Aixecam la sessió durant deu minuts per intentar ordenar
la votació.



EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, reiniciam la sessió, passarem a
la votació de les propostes fetes. Es votaran, tal com indica el
Reglament, per ordre de presentació al Registre. Sí, em demanen,
els membres de la Mesa, amb tota la raó, que s'asseguin tots els
diputats per poder situar-los i comptar-los amb una certa
celeritat. Aleshores, pertocaria votar primer de tot les
presentades pel Grup Socialista. El sistema que hem acordat és
que la Presidència intentarà agrupar una sèrie de propostes que
tenen un mateix tipus de votació, les diré, evidentment, abans, si
algun portaveu detecta un error al bloc que es planteja, per favor,
que ho indiqui al moment oportú.

En conseqüència, propostes del Grup Parlamentari Socialista.
Passam a votació les propostes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, fent la indicació que és concordant amb la 15 del Grup
Mixt, presentada p'Els Verds d'Eivissa, que en cas d'aprovar-se
la 14 quedaria decaiguda o quedaria assumida dins aquesta, la
15, que igualment és concordant amb la 10 del Grup Mixt també,
presentada p'Els Verds d'Eivissa, la 17, la 18 que coincideix, és
concordant amb la 1 del PSM-Entesa Nacionalista, per tant, com
que la votació és posterior quedaria integrada dins aquesta, la 20,
la 23, la 24, la 25 que és concordant amb la 3 d'Els Verds
d'Eivissa, si ells no manifesten una altra postura, la 27, la 28, la
29 que és concordant amb la 4 d'Els Verds d'Eivissa, la 30, la 31,
la 35, la 40, la 43, la 44, la 45 i la 46.

Per tant, vots a favor de totes aquestes propostes?

S'accepten per unanimitat.

Passam a votació de les propostes del Grup Parlamentari
Socialista núm. 5, 16, 26, 37, 38 i 41.

Vots a favor d'aquestes propostes del Grup Socialista?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, hi ha 31 vots a favor, 27 en contra, perdó,
cap en contra, 27 abstencions, queden aprovades aquestes
propostes.

I procedim ara a la votació de les núm. 19, 21, 22, 32, 33, 34,
36, 39 i 42.

Vots a favor d'aquestes propostes del Grup Socialista?

Vots en contra?

Abstencions?

Aleshores, hi ha hagut 31 vots a favor, 27 en contra, en
conseqüència, queden aprovades aquestes resolucions.

Si aquesta presidència no va equivocada, totes les propostes
del Grup Socialista han estat votades.

Passam a les propostes de resolució del Grup Popular,
que va ser el segon grup en registrar les propostes.

Sí, Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

És que amb la interrupció que hi ha hagut del Ple,
nosaltres acceptaríem la proposta de resolució 40, si
eliminen la referència temporal que es fa, que s'hagi de fer
abans de dia 30 d'abril.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portaveu del Grup Popular. Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres acceptaríem això si
almenys digués "durant l'any 2000", sense 30 d'abril ni 30
de maig ni 30 de novembre, fins i tot, bastaria "30 de
desembre", però vaja, és a dir "durant tot l'any 2000". Si ho
acceptassin així, hi estaríem d'acord.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

(...), Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò quedaria en aquests termes. Sr. Gomila, li
sabria greu, perquè quedàs reflectit al Diari de Sessions fer
la lectura, encara que sigui improvisada de la proposta tal
com quedaria?

EL SR. GOMILA I BARBER:

Sí, Sr. President. "El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears que abans que finalitzi l'any
2000, es presenti la proposta del traçat de la prolongació de
la línia de ferrocarril entre Sa Pobla i Alcúdia".

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco. Aleshores, proposam el bloc
de votació de les propostes de resolució presentades pel
Partit Popular següents, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, a la 39 hi ha una transacció
acceptada, no és així?, per tant passaríem a la 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59 i 60.



Vots a favor d'aquestes propostes?

Vots en contra?

Abstencions? Cap.

Aleshores, quedarien rebutjades aquestes propostes del Grup
Parlamentari Popular per 31 vots en contra i només 27 a favor,
només, perquè falta qualque vot del Grup Popular, avui.

Passam a votar les propostes del Grup Popular núm. 20, 31,
33, 34, 39, 40 i 55.

Vots a favor d'aquestes propostes?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

S'accepten per unanimitat.

Portaveu del Grup Popular, em pot confirmar que estan
votades totes les seves propostes? Molt bé.

Passam a votar les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Ecologista. Proposam la votació
en bloc de les núm. 1, 2, 3, 4, 8, la 7 ha estat retirada, 9, 11, 12
i 15.

Vots a favor d'aquestes propostes?

Queden aprovades per unanimitat.

Passam, a continuació, a la votació de les propostes del Grup
d'Esquerra Unida i Ecologista, núm. 5, 6, 10, 13, 14, no, la 10 no,
5, 6 i 13. No, resumint i concretant, les 5, 6, senyor portaveu del
Grup Popular?

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sr. Presidente, la 5 no iría agrupada con la 6. La 5 iría
agrupada con la 10, la 14 y la 16.

EL SR. PRESIDENT:

Que no era este bloque, ahora. La 6, la 13 y nada más.

Vots a favor d'aquestes propostes? La 6 i la 13.

Vots en contra?

Abstencions?

S'han produït 31 vots a favor, 27 en contra, per tant, queden
aprovades aquestes resolucions.

Passam ara a la votació d'un altre bloc que seria les 5,
10, 14 i 16 del Grup d'Esquerra Unida i Ecologista.

Vots a favor d'saquestes propostes de resolució?

Vots en contra?

Abstencions?

31 vots a favor, cap en contra i 27 abstencions, en
conseqüència, queden aprovades aquestes resolucions. Em
confirma el portaveu del Grup d'Esquerra Unida i
Ecologista que estan votades totes les seves propostes? Molt
bé.

Passaríem ara a votar les propostes del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Les propostes 1, ...
Per favor, els record que la Mesa va acordar fa temps, no
hem posat un rètol, que desconnectin els mòbils a la sala de
plenaris. La 1 quedaria incorporada a la 18 del PSOE, si no
hi tenen inconvenient, la 4 del PSM-Nacionalista quedaria
agrupada amb la 16 d'Esquerra Unida, la 8 amb la 19 del
PSOE, la 18 amb la 34 del Grup Socialista que ja ha estat
votada, i la 11, no, la 11 és diferent, el que passa és que la
11 afecta la núm. 22, afecta, vull dir perquè si s'aprova ara
quedarà incorporada, la 22 del grup Mixt Verds d'Eivissa, la
2 ha estat retirada.

En conseqüència, passam a votació les núm. 3, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25 i 26. 

Vots a favor d'aquest bloc de propostes de resolució?

S'aproven per unanimitat.

Passam ara a votació les núm. 12, 21 i 22.

Vots a favor d'aquestes propostes?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

31 vots a favor, 27 en contra, cap abstencions, per tant,
queden aprovades aquestes propostes de resolució del Grup
PSM-Entesa Nacionalista.

Passam a la votació de les propostes del Grup Mixt,
Coalició d'Organitzacions Progressistes de Formentera. La
3 ha estat retirada. En conseqüència, passaríem a votació les
núm. 2, 4 i 5.

Vots a favor?

S'aproven per unanimitat.

Passam ara a votació la núm. 1.



Vots a favor?

Vots en contra?

Cap abstenció.

31 vots a favor, 27 en contra, en conseqüència, queda
aprovada aquesta proposta 1 del Grup Mixt, Coalició
d'Organitzacions Progressistes de Formentera.

I passam, finalment, a votar les propostes del Grup Mixt
també, d'Els Verds d'Eivissa. La 2 ha queda incorporada, si no hi
ha inconvenient, a l'11 del PSM-Entesa Nacionalista, ah!, es
manté, aquesta es manté. Molt bé. La 3 ha estat incorporada per
la 25 del PSOE, si no la mantenen, la mantenen. La 4, si no la
mantenen, es podria entendre incorporada a la 29 del Grup
Socialista, aquesta s'entén incorporada. La 10 podria entendre's
incorporada per la 15 del Grup Socialista, si hi estan d'acord, hi
estan d'acord. La 15 es podria entendre incorporada per la 14, la
mantenen. Molt bé. La 16 va ser retirada ahir.

Aleshores, passaríem a votació de les propostes del Grup
Mixt Els Verds d'Eivissa, 1, 6, 9, 13, 14, 17 i 18.

Vots a favor d'aquestes propostes?

S'aproven per unanimitat i velocitat del Grup Popular.

Passam a un altre bloc de votació que serien les núm. 3 i 15.

Vots a favor d'aquestes propostes?

Vots en contra?

Abstencions?

31 vots a favor, 27 abstencions, en conseqüència, queden
aprovades aquestes resolucions plantejades.

Passam ara a votar les núm. 5, 7, 8, 11 i 12.

Vots a favor d'aquestes propostes?

Vots en contra?

Cap abstenció.

31 vots a favor, 27 en contra, cap abstenció. I si aquesta
presidència no s'ha errat, només falta votar la proposta núm. 2.
És així? Si votam la 2 les hem votat totes.

Passam a votació la proposta 2 del Grup Mixt Els Verds
d'Eivissa.

(Pausa)

Em comunica el portaveu del grup que entén ja creada la
comissió per la proposta 11 del PSM.

Amb això, senyores i senyors, hem acabat el debat
d'orientació de política general de la comunitat, els agraïm
molt a tots, d'aquí un minut podran escampar, però el
president, que no pot parlar mai, almenys els pot saludar, els
agraïm molt a tots la paciència que han tengut i la
col•laboració i la participació, i el to en què s'ha
desenvolupat el debat.

Moltes gràcies a tots. S'aixeca la sessió.
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