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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, representants dels
mitjans de comunicació i convidats. Reprenem la sessió i avui
pertoca el debat de les propostes de resolució, presentades
pels  distints grups parlamentaris, derivades del debat sobre
orientació política general del Govern de les Illes Balears. Per
facilitat dels senyors diputats presents i absents fixaríem l'hora
de votació a partir de les 13,30 hores, a efectes de si hi ha algun
diputat o diputada que hagi d'absentar-se de la Cambra.

Aleshores, dit això, procedeix a iniciar el debat de les
propostes  de resolució, que iniciaríem com sempre per grups de
menor a major i correspon la primera intervenció al Grup
Parlamentari Mixt.

Em demana la paraula el Sr. Joan Buades, i la té per cinc
minuts.

"1. El Parlament insta el Govern a promoure, en el marc
del Pla Energètic i el Pla Regional de Protecció del Clima, el
compliment gradual del Protocol de Kyoto i la implementació
de la proposta de Directiva sobre Energies Renovables
aprovat per la Comissió Europea el 10 de maig del 2000.

2. El Parlament insta el Govern a presentar un projecte de
llei d'aigua que prioritzi la gestió eficient i sostenible i la
reutilització màxima de les aigües depurades.

3. El Parlament insta el Govern a presentar un estudi
valoratiu dels costos socials i ambientals del model turístic i
residencial actual a les Balears.

4. El Parlament insta el Govern a posar en marxa un Pla
pilot de connexió a la xarxa convencional dels edificis i
infraestructures públiques, dotada d'energies netes.

5. El Parlament insta el Govern a revisar el model de
cànon de sanejament d'aigües actual, a fi d'introduir-hi
paràmetres ecològics i de cobriment efectiu i  just dels costos.

6. El Parlament insta el Govern a dotar-se d'un Pla
específic de suport a les iniciatives de difusió, creació i gestió
d'empreses de l'anomenat Tercer Sector (economia social)."

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Bon dia, senyors diputades, senyors diputats. Una curta
intervenció, simplement per defensar les nostres propostes,
saben que hem presentat sis propostes de resolució i aquestes
propostes intenten reflectir quatres eixos, on Els Verds volem,
en el que queda de legislatura influir en l'acció de govern i
també, no només en el Govern de les Illes Balears, sinó del
conjunt de l'acció política de la comunitat autònoma.

El primer de tot afecta el tema de l'energia, creim que la
nostra proposta de resolució primera que diu que el Pla
Energètic s'ha de relacionar amb el compliment gradual del
compromisos de Kyoto de reducció d'emissió de CO2 i per tant,
de preservació del clima. És una bona proposta i a més

relaciona el Pla Energètic en la idea de complir ja aquella
proposta directiva que ha fet la Unió Europea en matèria
d'energies renovables, el passat 10 de maig, és a dir, que el Pla
Energètic incorpori objectius que suposin que l'any 2010, el
22% de l'energia elèctrica sigui d'origen net.

En un altre sentit també en energia, demanam que el Govern
posi en marxa un pla pilot de connexió a la xarxa convencional
elèctrica d'instal·lacions i edificis públics que estiguin dotats
d'energies netes. Recentment, precisament el Govern de Madrid
ha aprovat un decret estatal que fa viable això, econòmicament
molt avantatjós, i es tracta que el Govern implementi aquest pla
i per tant, en poc temps veiem un deplegament massiu en sòl
urbà, diríem, de les energies fotovoltàiques, en aquest cas.

Un segon bloc de propostes positives  es refereix a l'aigua,
en dues fites que són, crear una normativa autonòmica en
matèria de legislació marc d'aigües, introduïm dos paràmetres
que són, eficiència i sostenibilitat i reutilització d'aigües
depurades com a prioritat i no ofertar contínuament més, sense
tenir en compte aquests factors. Hem de començar a canviar les
prioritats i la proposta és de fer normativa autonòmica, que
desenvolupi la llei estatal i permeti prioritzar això.

I la segona proposta en matèria d'aigües, és la revisió del
cànon de sanejament, que és un tema creim emergent, que
tothom és conscient que alguna cosa s'haurà de fer, en dos
sentits, ecologització d'aquest cànon, és a dir, no és possible
que els pagesos o els hotelers que s'esforcen per no tirar
l'aigua, paguin igual el cànon que aquells que no miren prim.

I en un segon sentit, creim que aquest cànon ha de cobrir
efectivament i amb  justícia distributiva, els costos, perquè no
pot ser és mantenir un dèficit estructural anual d'un 30% de
mitjana d'aquest cànon que fa impossible que la labor de
sanejament es faci en condicions mínimament rigoroses.

Un tercer bloc molt petit, és de la promoció de nova
economia vertaderament social, i en aquest sentit creim que el
govern ha d'impulsar a través d'economia un programa o pla de
suport  a les empreses anomenades del tercer sector, tipus
deixalles o mestral, les cooperatives i que per tant, gent jove
amb pocs ingressos que vulgui desconnectar-se del que és
l'economia salvatge que ara tenim pugui tenir més oportunitats.

I en darrer lloc, creim que és molt important també la labor
informativa, i en aquest sentit manca a aquesta comunitat
autònoma des de fa molts d'anys una avaluació de l'estat de les
coses ara mateix de quins costos socials i ambientals té l'actual
model turístic i l'actual model urbanístic? Sense això és difícil fer
una modificació de les DOT i sense això  és difícil fer uns plans
territorials insulars que tenguin una certa perspectiva de futur
i estam contents de poder proposar això, sabent que
probablement tendrem el suport majoritari i fins i tot unànime de
la cambra.

Jo voldria fer una apel·lació final al Partit Popular,
especialment, perquè creim que aquests objectius que són de
política moderna i a un cert llarg termini, creim que no són
incompatibles ni molt menys amb el que és una ideologia
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conservadora conseqüent, he recordat abans el decret estatal
de connexió xarxa de l'energia fotovoltàica i crec que el Partit
Popular podria votar, com la resta de partits, del pacte de
progrés, podria votar aquestes propostes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades, en nom del Grup Mixt. Sr.
Miquel Nadal, en nom d'Unió Mallorquina té la paraula.

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que prengui les mesures pertinents per tal de
facilitar als ciutadans l'accés a les finques públiques.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a emprendre les iniciatives necessàries per tal
que els habitatges de protecció oficial no puguin ser
construïts dins sòl rústic."

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
diputat d'Unió Mallorquina-el Grup Mixt, presentarem avui dues
propostes de resolució, dues propostes que pretenen, no ser
hiperactives, sinó ser eficaces a la nostra comunitat i que són
conseqüents amb  les decisions que ha vengut prenent aquest
govern, aquest govern al qual nosaltres donam suport.

La primera proposta és una proposta que pretén que es
prenguin les mesures per tal de facilitar als ciutadans l'accés a
les finques públiques. Des d'Unió Mallorquina pensam que el
més important a aquestes illes són els ciutadans i ciutadanes i
que són a ells a qui va dirigida la política que hem de fer els
partits que tenim la responsabilitat de governar. Ja ho va dir
ahir la presidenta d'Unió Mallorquina al seu discurs, Unió
Mallorquina és un partit de centre, nacionalista i liberal, que té
ben clar que el que ens preocupa són les persones i és el
nostres país, i en el cas de les finques públiques, finques que
han vengut adquirint els diversos governs, moltes vegades el
fet que hagin estat públiques han significat que els ciutadans
en puguin gaudir menys que quan eren privades. I pens en el
Parc Bit, que quan era una finca privada tots els ciutadans
podien travessar-la, hi havia camins que eren públics i que els
empraven els ciutadans i que darrerament hem vist als mitjans
de comunicació com aquests camins, camins que segurament
són públics han estat tancats. Pens que són els governs i el
Govern de les Illes Balears els que han de donar exemple.

 Un altre cas que ha vengut passant són les finques
d'Aubarca i es Verger, finques que mentre eren privades podien
ser gaudides per tots  els ciutadans i des que són públiques els
ciutadans no hi poden tenir accés o l'accés ha quedat molt
limitat, no tots els ciutadans poden tenir accés a aquestes
finques. Per això presentam aquesta primera proposta de
resolució.

La segona proposta de resolució és emprendre les
iniciatives necessàries per tal que els habitatges de protecció

oficial no puguin ser construïts en sòl rústic. I pensaran les
senyores  i senyors diputats que aquesta és una proposta
reiterativa, és una proposta que no escau perquè la llei ja ho
prohibeix, però des d'Unió Mallorquina pensam que és bo que
quedi clar, que és bo que els ciutadans d'aquestes illes
sàpiguen que els que tenen la responsabilitat de governar no
faran trampes, que encara que aprovin moratòries, aquestes
moratòries arribaran a tothom i s'aplicaran a tothom de la
mateixa manera i que encara que l'interès sigui molt important
com és l'interès general, en cas dels habitatges de protecció
oficial, ni el Govern, ni les institucions que tenen
responsabilitats sobre aquest tema faran trampes i incompliran
la llei.

Per això, presentam aquestes dues propostes que pretenen
facilitar l'accés dels ciutadans i la seguretat jurídica dels
ciutadans i jo crec que aquestes dues propostes poden merèixer
el suport de tots els grups d'aquesta cambra, i demanaria
especialment el suport del Partit Popular, crec que són dues
propostes assenyades  i que beneficiaran els ciutadans de les
nostres illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal, en nom d'Unió Mallorquina. 

Voldria manifestar a la cambra que les propostes
presentades  pels grups parlamentaris i admeses per la Mesa
seran transcrites literalment al Diari de Sessions, abans de l'inici
de la defensa corresponent.

Correspon ara al Grup d'Esquerra Unida i Ecologista, Sr.
Miquel Ramon, intervenir en defensa de les seves propostes.

Tothom s'equivoca qualque vegada, em sap greu, Sr.
Ramon.  Correspon un torn de fixació de posicions dels distints
grups.

(Pausa)

Torn de fixació de posició, té la paraula el Sr. Miquel Ramon,
d'Esquerra Unida.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Si hagués pensat que era per aquest
tema, ja no hauria pujat a la tribuna perquè des d'allà
perfectament hauria pogut dir que donam suport a les
propostes de resolució que s'han presentat des del Grup Mixt
i per tant, votarem a favor de totes.

Gràcies.

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Sr. Alorda en nom del Grup
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula per fixar posicions sobre
les propostes de resolució del Grup Mixt.

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Per senzillament anunciar el nostre
vot favorable a totes les esmenes que han estat defensades, en
primer lloc les de la Coalició Progressista de Formentera, el Sr.
Santiago Ferrer i Costa, que tot i no haver-les defensades també
les tenim i per tant, ens hi pronuciam a favor. 

Creim que és important aquesta conscienciació en les
navilieres i la seva conveniència de que tenguin molt en compte
les necessitat que tenen les distintes illes. També l'estudi sobre
la situació sanitària que va tenir el seu relleu al debat d'aquests
dos dies  passats, i també molt interessant aquesta proposta ja
d'articular el que ha de ser posar en marxa la reserva natural de
ses Salines d'Eivissa i Formentera, que una vegada passada la
borrasca del grups que pretenien que no arribés a ser mai una
reserva natural, que ara es posi en marxa ja tot el mecanisme
amb participació del nostre govern dins aquesta reserva
natural.

Per l'altra banda, també donar suport a les presentades pel
Sr. Buades, pensam que l'esforç que es demana en aquest sentit
al Govern per aquest any és ambiciós, confiam com a mínim en
el nostre vot contribuir que es dugui a terme en el major abast
possible d'allò que aquí es presenta, tant en el tema de
reutilització de les aigües com de la matèria d'energies
renovables. Creim que és molt important tenir en compte quin
és el cost del model turístic i residencial actual que tenim a
aquestes  illes per poder redreçar i ser conscients de les
despeses  que significa i per tant, en conjunt totes les propostes
que ens són sotmeses a aquesta votació creim que són
positives per orientar la política del Govern.

Respecte de les d'Unió Mallorquina, presentades pel
Sr.Nadal, també votarem a favor, creim que és important garantir
l'accés a les finques públiques i garantir l'accés i el trànsit per
tots  els camins, com ha apuntat ell a la seva intervenció,
baldament no estigui exactament previst en la proposta de
resolució. Crec que dins l'esperit d'allò que ens proposa Unió
Mallorquina hi estam completament en contra, que és la
reivindicació d'aquests camins i d'aquest accés, i també de
poder pactar i poder considerar i gaudir de tots els itineraris que
són possibles dins les Illes Balears i que no han de quedar
interdits per una qüestió d'una exacerbació del dret de
propietat, creim que és important establir els ponts, establir
totes les  garanties perquè tots els illencs puguem participar del
nostre patrimoni natural.

Respecte del segon punt els habitatges de protecció oficial
en sòl rústic. Ja hi ha hagut un debat, jo crec que específic en
aquest tema, vàrem aclarir que és evident que no hi pot haver
habitatges en sòl rústic i de totes maneres aclarir que sí que
creim que hi haurà d'haver un esforç molt important en
habitatges de protecció oficial, ho hem dit en distintes

ocasions, que l'urbanisme el que no pot és modificar els hàbits,
ni pal·liar les necessitats d'habitatge, sinó que d'alguna manera
haurà d'intervenir. Es pot tenir alguna influència a través de la
planificació sobre segona residència, però el que és primera
residència i la necessitat d'habitatge que tenen les noves
onades migratòries, però també els residents de més temps de
les Illes Balears necessitaran en aquests moments un esforç
addicional en matèria d'HPO. En qualsevol cas és evident que
el que no podrà ser és donar carta de naturalesa a qualsevol
actuació dins el sòl rústic, sinó que haurà de ser a través de la
planificació i a través de mesures i instituts urbanístics força
coneguts a aquesta cambra.

Per tant anunciant el vot a favor de totes les propostes del
Grup Mixt, senzillament tancam aquesta intervenció. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. El Grup Socialista, per fixar
posicions.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats dir que
el Grup Parlamentari Socialista també donarà suport a les onze
resolucions que ha presentat el Grup Mixt, a través dels seus
portaveus.

 Ja que creim que temes com el transport marítim tant en la
península com entre les illes, així com assegurar unes
freqüències i uns preus adequats són temes cabdals per la
nostra comunitat, com també ho és el tema de la sanitat a
Formentera, el tema sanitari de Formentera ja fa molts d'anys
que se'n parla, hi ha unes deficiències evidents i és necessari
que se solucionin el més aviat millor.

També estam d'acord a cercar solucions al massiu fondeig
de vaixells a la zona d'influència de la reserves naturals de ses
Salines d'Eivissa i Formentera, per tal de no posar en perill els
valors naturals d'aquestes zones. Així mateix, també estam
d'acord a facilitar l'accés dels ciutadans a les finques públiques
de la comunitat autònoma, tot i assegurant no posar en perill
els valors naturals d'aquestes finques.

Per altra banda, lògicament, també estam d'acord en la
protecció del clima, en la gestió eficient de l'aigua, en la
reutilització màxima de les aigües depurades, així com també
estam d'acord que progressivament i en la mesura que sigui
possible es connectin a la xarxa convencional els edificis
públics que estiguin dotats d'energies netes.

Per acabar, també estam d'acord a donar suport a iniciatives
de creació i gestió d'empreses de l'anomenat tercer sector, que
com se sap ja s'estan aplicant en algunes zones. 

Creim que totes aquestes propostes van en benefici dels
ciutadans d'aquestes illes i per tant, reiterar-hi el nostre suport.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Serra en nom del Grup Socialista.
En nom del Grup Popular, Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull donar per suposat
que les proposicions presentades pel Sr. Ferrer decauen perquè
ningú del Grup Mixt no s'ha molestat tan sols a dir que
quedaven defensades en els seus termes, per tant i tota vegada
que no han estat defensades, jo don per fet que no estan vives
en aquest debat.

(Remor de veus)

No ho sé, don per fet que no estan vives en aquest debat,
encara que tenguem opinió respecte d'elles. Ningú del Grup
Mixt no ha dit ni tan sols que quedassin defensades en els seus
termes, crec que és una aplicació correcta del Reglament.

En qualsevol cas em referiré, això sí, a les altres dos grups
de propostes que s'han defensat en els seus termes aquí i per
manifestar que globalment el Grup Popular donarà suport
bàsicament a totes les propostes, tant a les defensades pel Sr.
Buades com a les defensades pel Sr. Nadal, amb una sèrie de
consideracions.

 Efectivament, el Grup Popular està a favor que es promogui
en el marc del Pla Energètic, si el Pla regional de protecció del
clima és compliment gradual del protocol de Kyoto i la
implantació de la proposta directiva sobre energies renovables,
s'ha defensat també, representants del nostre grup en altres
ocasions, qüestions com planificar un conjunt de mesures per
a la contribució en Pla d'acció de Bones Aires sobre el canvi
climàtic i especialment en incentius a cicles combinats de
generació elèctrica amb immediata incorporació d'energia eòlica
en la millora de l'eficiència energètica, en el transport, en
l'establiment de la certificació energètica dels nous edificis, etc.
Per tant, ens sumam a aquesta proposta que presenta el Sr.
Buades, igual que la número 2 que és que el Parlament insta el
Govern a presentar un projecte de llei d'aigua que prioritzi la
gestió eficient i sostenible de la reutilització  màxima de les
aigües depurades, també ens adheriríem a aquesta proposta,
igual que s'elabori un estudi valoratiu dels costos socials i
ambientals  del model turístic que també ens pareix atinada i per
tant, tal com apel·lava el Sr. Buades a la seva intervenció, tendrà
el suport també a aquesta proposta del Grup Popular. 

Igual que la número 4, "el Parlament insta el Govern a posar
en marxa un pla pilot de connexió a la xarxa convencional dels
edificis i infraestructures públiques dotades d'energies netes"
i a la 6 on el Parlament insta el Govern a dotar-se d'un pla
específic de suport a les iniciatives de difusió, creació i gestió
d'empreses de l'anomenat tercer sector, perquè efectivament la
gent que es  mou en corrents alternatives, la economia liberal,
salvatge, ha qualificat el Sr. Buades, jo diria tal cosa, però en
qualsevol cas d'una forma legítima aquestes persones tenguin
un territori, tenguin clar dins quines possibilitats es poden

moure, des d'un suport de la política que dissenya el Govern de
les Illes Balears. Per tant, hi estaríem a favor.

I ens abstendríem a la 5 que insta a revisar el model de
cànon de sanejament d'aigües actual, a fi d'introduir paràmetres
ecològics i de cobriments efectius i just del costos, que és una
declaració de principis que podria ser assumida, però pensam
que és suficientment complexa perquè quedem a l'espera de
què, vostès tenen majoria abastament per dur-la endavant,
vengui aquest pla i una vegada existeixi aquest pla o aquesta
modificació del cànon de sanejament, doncs debatre-la amb més
profunditat i posicionar-nos adequadament al moment
processal oportú i no ara que veim en certa reticència que es
pogués  dur una modificació sense saber els detalls, en què
consistirien aquests nous paràmetres que vostè, en poc temps
tampoc ha pogut explicar, naturalment, i això tendrà la seva seu
al moment oportú.

Per tant, té el nostre suport globalment a les seves
propostes, com ja li he dit, amb independència d'aquesta
extensió al punt 5. 

I respecte de les proposicions del Grup Unió Mallorquina,
que ha defensat el Sr. Nadal, dir-li que naturalment també tendrà
el suport del Grup Popular respecte de les dues proposicions
que s'han presentat i s'han defensat, molt especialment respecte
de la primera, que creim que és realment adequada i que vostè
ja ha explicat la necessitat que efectivament, els ciutadans
puguin gaudir dels béns públics i d'aquestes finques i puguin
transitar-hi, amb la normativa que sigui necessària imposar
aquestes situacions.

Respecte de la segona qüestió, també estam a favor, com no
pot ser d'altra manera, perquè naturalment va ser el Grup
Popular que va suscitar una interpel·lació en el seu moment, a
resultes d'unes declaracions de membres del Govern i la
subsegüent moció, que va ser debatuda en aquesta seu
parlamentària, no fa tantes setmanes, on precisament es va
posar de manifest que la posició del Grup Popular era,
efectivament, dins sòl rústic no es podia, naturalment i com no
pot ser d'altra manera, constituir habitatges de protecció oficial,
que per cert aquell debat va suscitar un desacord respecte de
la literalitat, una discussió vertaderament nominal de com
s'havia de resoldre l'acord d'aquella moció mentre no fos de la
manera que el Sr. González Ortea, que era el que havia defensat
aquesta qüestió, no anàs endavant. Per tant, recordam tots
perfectament aquest debat i ho tenim ben present, perquè és
molt recent i molt recordat, i en qualsevol cas també va
provocar la unanimitat de tota la cambra.

Per tant, Sr. President aquesta és la fixació de posició del
Grup Popular, respecte de les proposicions del Grup
Parlamentari Mixt. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol.
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 Vull deixar constància que ja com he indicat abans les
proposicions estan totes anotades al Diari de Sessions, per un
costat i per l'altre costat que  l'article 76 del Reglament de la
cambra impedeix al cas de temps inferiors a 10 minuts, que no
siguin inferiors a 5 minuts, o sigui que el temps no sigui
divisible per 5 minuts, és impossible la intervenció, més que de
dos o d'un diputat del Grup Mixt. En conseqüència, s'entenen
defensades també les del Sr. Santiago Ferrer, amb la intervenció
que han fet els dos representants del Grup Mixt. 

Sr. González Ortea.

 EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

 Gracias, Sr. Presidente. Miré usted, yo creo que tampoco
vale la pena discutir muchísimo tiempo sobre eso y nosotros
estaríamos dispuestos a admitir que eso es así, pero
lógicamente el hecho de que no se pueda dividir el tiempo entre
tres, no significa que uno de los dos intervinentes, en nombre
del Grupo Mixto, no hubiera, como muy bien ha dicho nuestro
portavoz en este asunto, haber sostenido que esas
proposiciones, o bien defenderlas literalmente, o bien decir que
se defendían en sus propios términos, al no hacer la menor
alusión ninguno de los dos portavoces  del Grupo Mixto a esas
propuestas, es evidente que no están defendidas. 

Yo pediría que a efectos reglamentarios, que como ayer le
dije y como usted sabe muy bien, me parece que son
importantes, al menos, y así nos olvidamos de cualquier
problema, uno de los dos representantes del Grupo Mixto diga
que, efectivamente estas propuestas se mantienen, que hay
voluntad del grupo de mantenerlas y que las mantiene en sus
propios términos. Me parece que es lo menos que se puede
hacer.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Buades.

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la situació del transport marítim
interinsular i  de la península amb les illes per corregir, si n'és
el cas, possibles situacions monopolístiques. Així mateix, i
d'acord amb els resultats d'aquests estudis, insta el Govern de
les Illes Balears i el Ministeri de Foment a imposar a les
navilieres obligacions de serveis adequats en preus i
freqüències per als ciutadans de les Illes Balears i els nostres
visitants.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar en el termini més breu possible, les
conclusions de la comissió mixta Govern- Consell Insular-
Ajuntament-Ministeri que estudia la situació sanitària a
Formentera i que cerca 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 de
l'Estat a accelerar la posada en marxa d'un pla a la reserva
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, que doni
participació a les administracions implicades, per
racionalitzar el fondeig d'embarcacions esportives i de tot
tipus i que salvaguardi els valors naturals de la zona, tot
cercant compatibilitzar aquests valors amb els usos lúdics
que se'n faci d'aquesta reserva."

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí, sortint a camí del que diu el Sr. González Ortea i
reconeixent que ens hem oblidat d'això, evidentment des d'Els
Verds d'Eivissa i crec que també des d'Unió Mallorquina
mantenim les propostes, com no podia ser d'altra manera de la
Coalició d'Organitzacions Progressistes de Formentera,  i així
voldríem que constés a l'acta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades. Corregit ..., Sr Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Buades. Per fixar la
postura del Grup Parlamentari Popular molt breument, respecte
d'aquestes tres proposicions. Perdoni?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Fiol, fixi la postura.

 EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Respecte de la primera proposició que
s'ha suscitat, votarem favorablement, hi estam a favor. Ens
pareix lògic i  raonable que s'estudiï la situació del transport
interinsular i de la península en les illes, per corregir les
possibles  situacions monopolístiques que ningú no desitja,
nosaltres no volem que es donin situacions monopolístiques,
amb independència que les conseqüències que defensa el
proposant hagin de ser ja prima facie, les que es diu al mateix
escrit, hauríem de veure com acaba aquesta qüestió, per veure
sí efectivament es donen o no aquestes situacions i com s'ha
d'actuar.

Respecte de la segona qüestió també votarem
favorablement, perquè evidentment consideram i ho hem dit
moltes vegades que la qüestió de Formentera, de l'atenció
sanitària a Formentera és una qüestió fonamental, una qüestió
principal, és una qüestió a la qual nosaltres sempre hem donat
suport  amb actuacions concretes quan governàvem i amb el
nostre vot a favor quan no governam. De totes formes, sí que
voldria subratllar una petita qüestió, amb actituds com la
d'anunciar que es construirà un centre de salut a la Mola, sense
haver escoltat l'opinió d'Insalud, que hi ha de posar els metges
i el material, no contribueix a crear un clima de bones relacions
necessàries per resoldre aquests tipus de situacions.
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I respecte de la tercera qüestió que suscita, la tercera
proposta, que el Sr. Ferrer presenta, vull dir que nosaltres ens
abstendrem, perquè encara que sembla correcte racionalitzar el
fondeig d'embarcacions, ens preocupa que aquest tema s'abordi
d'una manera conseqüent i atinada, sabem que el turisme nàutic
és una qüestió essencial dins l'economia d'Eivissa i Formentera,
sabem que el tema és realment delicat, perquè u sistema de
fondejos a un lloc on fondegen, segons em diuen, en temps
d'estiu, 700 embarcacions, és un tema realment delicat, com que
tenen, com he dit abans,. majoria suficient per aprovar aquesta
qüestió, que s'aprovi, nosaltres ens hi abstendrem i quedarem
pendents  de les consideracions que s'elevin en aquesta cambra
i llavors ja ens posicionarem, una vegada vist, si és que
s'aprova, que supòs que sí que s'aprovarà, el pla corresponent.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol, en nom del Grup Popular.

Correspon ara defensar les propostes de resolució
presentades pel Grup d'Esquerra Unida i Ecologista.

"1. El Parlament de les Illes Balears es manifesta contra
qualsevol reforma de l'actual Llei d'Estrangeria (Llei
Orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i
la seva integració social) que pugui significar una reducció
dels drets i llibertats de les persones immigrades o una
política d'immigració més restrictiva.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a aportar els recursos econòmics necessaris, per a la
dotació de les infraestructures i dels mitjans humans que facin
possible la posta en marxa de la Llei Penal del Menor.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
realitzi les gestions necessàries per establir amb el Govern de
l'Estat, un conveni per a la finançació d'una xarxa de
transport públic adient que inclogui inversions suficients a
les quatre illes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que, a
partir de diferents instruments, fomenti de forma efectiva la
instal·lació d'energies renovables. Així mateix, s'han
d'establir tots els mecanismes per una major eficiència i
estalvi en el consum.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a finançar el trasllat de residus entre els illes i la
península, tal com preveu la llei estatal de residus.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a accelerar el procés de transferències de les polítiques
actives i d'intermediació del mercat laboral, actualment
gestionades per  "el Instituto Nacional de Empleo", amb
dotacions suficients per a fer front a les exigències
específiques d'unes relacions laborals marcades per una forta
estacionalitat i precarietat en les condicions de treball, així
com per la realitat insular."

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, ara sí defensaré les
propostes  de resolució que presenta el Grup d'Esquerra Unida
i Ecologista, i començaria per la 1, on realment no instam ningú,
sinó que demanam un pronunciament d'aquest parlament
davant una cosa que pensam que és de transcendència, encara
que s'estigui debatent a un altre lloc, és en relació amb la Llei
d'estrangeria, però pensam nosaltres que una comunitat
autònoma com la nostra, que fa un esforç important de
col·laboració, que la cooperació que hi ha en els pressuposts
d'aquesta comunitat, podem tenir l'orgull que és la major de les
comunitats autònomes de l'Estat espanyol que, per altra banda,
ha presentat un pla d'immigració que tracta d'abordar realment
tota la problemàtica dels immigrants, no pot quedar al marge
d'aquesta possible modificació de la Llei d'estrangeria que
redueixi el dret de les persones immigrants.

La Llei d'estrangeria que es va aprovar ara fa prop d'un any,
que va tenir un gran consens social i un gran consens de tots
els  grups parlamentaris, fins que al Senat hi va haver el grup
majoritari que va canviar de posició, i tracta de fer una
modificació i un enduriment de les condicions dels immigrants.
Nosaltres, amb aquest pronunciament que demanam aquí és,
simplement, que es respectin i es mantenguin tots els drets que
es reconeixen a la llei actualment en vigor a les persones
immigrants, pensam que és positiu, evidentment la competència
per legislar no queda aquí, però que aquest parlament doni
suport  als drets de les persones immigrants i que no quedin
reduïts per cap modificació legislativa.

La proposta 2 fa també referència a una llei estatal aprovada
també fa uns mesos, una llei estatal de la qual aquí també ja se
n'ha parlat altres vegades, que consideram molt positiva, però
que, a part d'aquests aspectes positius, ens referim a la Llei
penal del menor, a part d'aquests efectes molt positius, com dic,
duia implícitament unes transferències cap a les comunitats
autònomes que s'havien de fer càrrec d'unes persones que
anteriorment corresponien, eren competències de l'estat i
aquestes  transferències es fan sense dotar a les comunitats
autònomes dels mitjans materials i dels mitjans personals
necessaris  per dur endavant aquesta nova política penal del
menor que, ja he dit que nosaltres hi donam suport
absolutament i el que volem és que des de l'Estat es faci la
transferència dels mitjans perquè la comunitat pugui complir el
seu paper amb els recursos necessaris.

La proposta 3 fa relació a una de les mancances que tenim
les Illes Balears en relació a territoris peninsulars, ja que aquí no
gaudim d’una xarxa pública de transport, bàsicament dels
transports  ferroviaris, que sí que hi ha a la península, i que
estan lògicament subvencionats pel Govern central, per l’Estat.
El que volem és que això es contempli també a les Illes Balears.
Sabem que el tren pot tenir una importància molt gran a l’illa de
Mallorca, hi ha altres propostes en aquest parlament concretant
més el tema dels ferrocarrils a Mallorca i de les necessitats de
col·laboració estatal, però el problema del transport públic en
general és a totes les Illes, i el que voldríem és que es tengui en
compte, i es tenguin en compte per exemple qüestions tan
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importants i tan greus que fan referència a l’illa de Formentera,
que té uns problemes de transport públic molt evidents.

La proposició número 4 és instar el Govern perquè
augmenti, posi en marxa totes les mesures necessàries que ja en
part estan contemplades en el Pla energètic, però que nosaltres
pensam que s’han d’impulsar al màxim i d’augmentar, per fer
efectiva la instal·lació d’energies renovables, tot tipus
d’energies netes que puguin ser adaptades a la nostra realitat
insular, que es puguin implantar a les nostres illes, així com
polítiques, mecanismes per la major eficiència i per l’estalvi
energètic.

La número 5 en realitat és un recordatori de legislació que
s’ha d’aplicar, i que l’Estat s’ha de comprometre amb els
problemes d’aquesta comunitat, i fan referència al trasllat de
residus entre les Illes i la península per tots aquells residus que
no es puguin recuperar o reciclar des de les nostres illes i
s’hagin de portar a centres de la península.

I per últim, la proposta número 6 és instar el Govern a
accelerar el procés de transferències de l’Inem, ja que a una
comunitat com la nostra, que per sort en aquests moments té un
grau d’atur reduït, però que té unes especificitats molt
importants de feines de temporada, d’eventualitat en els llocs
de feina, des d’aquesta comunitat i des de la Conselleria i del
Govern de les Illes Balears es pot actuar molt més correctament,
amb molta més eficiència que s’està fent actualment des de
l’Inem, i per tant volem accelerar el procés de transferència
d’aquestes competències. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. Torn de fixació de posicions. Grup Mixt? No
hi ha fixació de posicions. Grup del PSM? Sr. Alorda, té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar el suport del nostre grup
a les propostes  de resolució presentades pel Grup d’Esquerra
Unida. En primer lloc, el tema de la Llei d’estrangeria, creim que
s’havia arribat a un ampli consens respecte d’aquesta llei, i no
és oportuna la seva modificació. Creim que quedant exempte el
tema de la quota, que evidentment no forma part de la Llei
d’estrangeria, és importantíssim que, sigui quin sigui el
contingent que s’aprova en cada moment, no oblidem que es
tracta de persones, i que per tant és  inaudit que se’ls retalli els
drets que una llei, molt consensuada, els havia atorgat. Pensam,
per tant, que completament d’acord amb el plantejament que es
fa en aquesta proposta de resolució. 

Per l’altra banda, també creim que s’ha comentat en aquests
dos dies respecte de la nova llei penal del menor, és
importantíssim que aquesta llei pugui realment posar-se en
vigor. Creim que són positives les aportacions i les reflexions
que fa sobre les necessitats que tenen els menors, en contra
d’altres mesures que van cap a penalitzar-los molt més, també
recentment, per part del Partit Popular; el que resulta que és

dificultós executar aquesta llei si no es tenen més recursos
econòmics, amb els migrats recursos que en aquests moments
tenen les autonomies. Per tant, resulta lògic que si hi ha un plus
de càrrega, també hi hagi un plus de finançament.

Al tercer punt, sobre el transport públic, creim que
certament és important que el Sr. Conseller prengui nota
d’aquest repte. Veim que es va fent alguna iniciativa, però és bo
que en aquest parlament, actualment li donem una proposta de
resolució en un sentit important de cara que el transport públic
a les quatre illes millori.

Per l’altra banda tenim el tema dels instruments per fer
efectives les energies renovables. Ja hem donat suport a una de
semblant del Grup Mixt, i creim que és un dels reptes també
importants que s’han d’assumir per part del Govern.

El trasllat de residus entre les Illes i la península és un dels
costs  de la insularitat, un dels tants costos de la insularitat, que
pensàvem que la Llei de règim especial afrontaria amb coratge
i valentia, i sobretot amb pessetes, perquè al final és l’element
monetari el que ho resol; “hi ha moltes coses més importants
que els doblers, però llàstima que costin tant”, deia en Marx,
Groucho; i crec que és important que tots ens ajuntem a
defensar aquest nou finançament.

Per l’altra banda el punt sisè queda curt, probablement,
aquest tema de l’Inem, però evidentment a dins les
transferències que des del nostre grup proposam que es duguin
d’immediat cap a les Illes Balears, i que està previst a l’Estatut,
és aquesta de l’Institut Nacional d’Empleo, mal dit “nacional”,
que en aquest sentit pensam que d’immediat s’haurien de
donar, s’haurien d’atorgar, i es facin en unes condicions
financeres correctes, adequades, i no com altres transferències
com hem hagut de patir, i que també han estat protagonistes
d’aquest debat de política general.

Per tant, en resum: suport a aquestes iniciatives, i amb la
confiança que puguem veure-les aviat implementades a damunt
la realitat. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sr. Vicent Tur, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Per anunciar el nostre suport a les 6 propostes de
resolució que presenta el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
i Ecologista, especialment perquè vostès amb aquestes
propostes  insisteixen en un tema que plantejava en el seu
discurs el president del Govern, quan demanava que tots els
grups de la cambra fossin capaços de constituir un sol cos a
l’hora de defensar davant Madrid els interessos legítims dels
ciutadans de les Illes Balears. Jo crec que hem d’anar més enllà,
hem de demanar més, hem d’exigir la necessària lleialtat
institucional i l’adequat respecte entre les institucions. És molt
fàcil, i no és correcte, fer millores a partir de lleis quan paguen
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els  altres, o les reiterades interferències institucionals són
deslleialtats que, al cap i a la fi, paguen i perjudiquen als
ciutadans.

Per tant vostès amb les seves propostes de resolució, quan
fan referència a la manca de dotació en les competències que
vénen transferides per la via indirecta d’una llei general, la Llei
penal del menor, encerten i hi estam d’acord, i per això els
donarem suport, perquè posen de manifest aquesta deslleialtat,
que al final a qui perjudica és als ciutadans, o el mateix si parlam
de política d’infraestructures, de carreteres, de transports, que
les interferències que es produeixen tenen conseqüències per
a les nostres illes, i per tant hem de reclamar que davant Madrid
aquestes  interferències o aquestes deslleialtats no es
produeixin, i per això estam d’acord amb la seva proposta, que
fa referència a la millora del transport públic i d’infraestructures.
El mateix podríem dir de la seva proposta de resolució número
6, de la necessitat que es facin les transferències de les
polítiques actives i d’intermediació en el mercat laboral
degudament dotades.

En resum, pensam que vostès insisteixen en un tema que és
cabdal per a la nostra comunitat autònoma, que és el de la
lleialtat institucional, la necessitat de la col·laboració entre les
institucions, i per això els donarem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicent Tur, en nom del Grup Socialista.
En nom del Grup Popular, Sra. Castillo, té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Els puc
avançar que el Grup Parlamentari Popular donarà suport a les
propostes  4, 5 i 6. No donarà suport a la 1 i la 3, i ens
abstendrem a la segona. Per una banda, respecte de les que sí
que els donam suport, la 4, allà on s’insta el Govern d’aquesta
comunitat que fomenti de manera efectiva la instal·lació
d’energies renovables per establir mecanismes més adients per
aconseguir més eficiència i estalvi en el consum, consideram
que és bàsic conèixer la capacitat d’estalvi, de millora
d’eficiència de generació autònoma renovable, per aplicar una
planificació adequada dels recursos energètics importants. 

Per altra banda, respecte de la número 5 i la número 6, és
cert, com vostè ha dit, que la número 5 és un recordatori de la
Llei estatal, i la número 6 consideram realment adient i
convenient reclamar les transferències esmentades, perquè des
d’aquí podem lluitar amb més força de coneixement sobre la
precarietat i estacionalitat que caracteritza el nostre mercat
laboral. 

Ara bé, no podem suport a la número 1 perquè està feta amb
intenció demagògica, només per criticar l’actual política del
Partit Popular en aquest tema. El Partit Popular amb la reforma
de la Llei d’estrangeria no pretén restringir els drets de les
persones immigrades. Hem de recordar que els drets
fonamentals  estan reconeguts a la Llei, i que el Partit Popular
no els llevarà, continua reconeixent els drets fonamentals a

aquestes  persones, no els lleva. És més, fa feina en la lluita
contra les màfies que hi ha sobre la immigració, i preveu
sancions per als empresaris que s’aprofiten d’aquesta
circumstància. Per una altra banda també hem de recordar que
s’ha complert una promesa del Sr. Aznar de crear la Secretaria
d’Estat d’Immigració, el secretari d’Estat, que és el Sr.
Fernández (...) ja fa feina. Ja feim feina en el Pla Greco, que és el
pla nacional d’immigració, i s’ha sol·licitat una subcomissió al
Congrés per debatre el tema sobre la immigració. A part també
hem de dir que la reforma que pretén presentar el Partit Popular,
sense fer falta, perquè es podria aprovar al Consell de
Ministres, es va fer arribar al Consell d’Estat i al Consell General
del Poder Judicial, i s’han reconegut i s’han recollit les seves
reclamacions.

Per una altra banda tampoc no podem donar suport a la
tercera, perquè a la tercera, recordam, es proposa un conveni
entre el Govern de l’Estat i el Govern balear per reclamar
finançació per a una xarxa de transport públic amb inversions
a les quatre illes. Bé, en aquest cas, com sempre, crec que estam
passant l’arada davant el bou. Primer facin aquest projecte,
prevegin les inversions que facin falta, i una vegada que estigui
tot previst, sabem quina finançació hem de menester, perquè el
que no podem fer és el paper de víctima, com sempre, perquè
Madrid no ens dóna doblers, però primer s’han de presentar els
projectes, i després demanar finançació; creim nosaltres que és
el tràmit normal.

I després, per acabar, respecte de la segona proposta, allà
on el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat per
aportar els recursos econòmics necessaris per a la dotació
d’infraestructures i mitjans humans que facin possible la
posada en marxa de la Llei penal del menor, els he de dir que
ens abstendrem perquè, per una banda, bé, tots els doblers que
puguem aconseguir, perfecte, en aquest cas realment ja tenim
una aplicació concreta d’una llei, ja sabem quina feina hem de
fer, o sia que tots els doblers que aconseguim, fantàstic. Ara,
per una altra banda -i això ja els ho vaig dir quan el Partit
Socialista va presentar una proposició no de llei demanant una
moratòria d’aquesta llei, a la qual vostès varen donar suport- el
que podem fer és, amb  l’excusa que Madrid no envia doblers,
no fer feina, i amb aquesta excusa estan encobrint una falta
total d’eficàcia a la gestió de la Direcció General de Menors,
que depèn de la Conselleria que lidera el seu partit polític. És a
dir, es tornen a fer les víctimes, perquè a més no tenen en
compte que amb la Llei 4/92, que preveia les transferències de
l’execució de les mesures adoptades per l’Administració
judicial, ja es preveia aquest traspàs de mitjans personals i
materials necessaris. esperam que una vegada més no facin el
paper de víctimes, i que aquesta comunitat, considerant que
falten només dos mesos per aplicar aquesta llei, no quedi
endarrerida respecte d’altres comunitats autònomes. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo, en nom del Grup Popular.

Correspon ara el torn de defensa de propostes de resolució
del Grup PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Bosco Gomila, té la
paraula.

“1.- El Parlament de les Illes Balears comparteix la
preocupació expressada pels diferents col·lectius econòmics
i productius davant la situació generada per l’actual
problemàtica energètica, i insta el Govern de l’Estat a
prendre mesures per fer front a aquesta situació.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a donar prioritat davant la UE als projectes presentats
pel Govern de les Illes Balears referits al tractament de
residus i a l’extensió i millora de l’eficiència de les xarxes
d’abastament d’aigua a les poblacions, a la reutilització
d’aigües depurades i quantes inversions vagin referides a
optimitzar els recursos hídrics de les Illes Balears.

3.- El Parlament de les Illes Balears considera que la
participació autonòmica en els consells de ministres de la
Unió Europea suposaria la culminació d’un sistema de
participació operatiu en la política europea de l’Estat, i insta
el Govern a reclamar del Govern de l’Estat que garanteixi la
participació del Govern de les Illes en els consells de
ministres de la Unió Europea quan tractin d’assumptes que
afectin les seves competències o siguin d’interès legítim i
raonat per a les Illes Balears.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions públiques a refermar els esforços tendents a
fer que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, sigui
objecte d’una especial protecció i normalització a tots els
àmbits de la vida política, social, econòmica i cultural.

5.- El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol
casta de violència que pretengui d’imposar-se a qualsevol
indret del món i propugna els valors del més estricte respecte
cap als drets de les persones i els pobles.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla per a la millora de la comercialització de la
carn procedent de la ramaderia de les Illes Balears.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a la signatura d’un conveni mitjançant el qual es
comprometi a aportar la mateixa quantitat que el Govern de
les Illes Balears dedicarà a inversions destinades a la
construcció de nous centres educatius els propers tres anys.”

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. El PSM presenta set propostes de resolució després
del debat que ha tingut lloc aquests dos dies en aquesta sala;
dues que van dirigides cap als sectors productius de les

nostres illes, dues cap a les infraestructures, i altres tres cap a
l’educació i la cultura.

La primera va referida a l’increment del gasoil que pateixen
els  nostres sectors productius, no només els nostres sinó els
de tot l’Estat, i que afecta directament els transportistes, els
taxistes, els pagesos, i per açò creim que l’administració que té
competències en aquest fet posi remei i prengui mesures per fer
front a aquesta situació.

Per altra banda, i a l’Estat espanyol quan parlam
d’autogovern hem de parlar també de relacions amb la Unió
Europea, perquè a l’Estat espanyol qui té aquestes relacions és
el Govern de l’Estat, i per tant a l’hora de presentar projectes
que han de ser subvencionats per la  Unió Europea, veim com
es primen els  propis que presenta l’Estat, en detriment dels que
presenta la comunitat autònoma, tot i que puguin afectar en
aquest cas a les Illes Balears. Per tant, nosaltres demanam que
el Govern de l’Estat quan hagi de presentar projectes davant la
Unió Europea, quan es refereixi a les Illes Balears, primi el
tractament de residus i primi l’extensió i la millora de l’eficiència
de les xarxes d’abastament d’aigua a les poblacions, així com la
reutilització d’aigües depurades i totes les inversions que vagin
referides a optimitzar els recursos hídrics de les Illes Balears.
Creim que és una mancança que ahir es va posar de manifest
gairebé a totes les intervencions que hi va haver en aquest
Parlament, i que per tant l’Estat a l’hora de primar inversions per
a la nostra comunitat autònoma, ha de primar amb aquestes i no
amb unes altres.

Des del PSM-Entesa Nacionalista creim que per evitar
aquestes situacions, per evitar que els projectes que presenta
el Govern de les Illes Balears perquè siguin subvencionats a la
Unió Europa, les Illes Balears i les comunitats autònomes
haurien de poder participar a les negociacions davant la Unió
Europea, exactament igual com ho puguin fer altres regions
d’estats  europeus que sí tenen aquesta sensibilitat cap als seus
“lands” o cap a les seves autonomies.

Per altra banda, ara farà 10 anys de l’aprovació del Decret
100/90, sobre la utilització de la llengua catalana per les
administracions que fan feina per als ciutadans de les Illes
Balears, i creim que és un bon moment perquè totes les
administracions públiques ubicades a les Illes Balears refermin
els seus esforços perquè la  llengua pròpia, la llengua catalana,
que és pròpia en aquestes illes, sigui objecte d’una protecció
especial, i que la normalització es doni a tots els àmbits de la
vida política, social, econòmica i cultural.

Per altra part, i seria la cinquena resolució, cada setmana ens
trobem, i dimarts també en va ser una mostra el minut de silenci
que va guardar aquest plenari per l’atemptat que s’havia
produït per part d’ETA, cada setmana ens trobam amb violència
terrorista a l’Estat espanyol, ens trobam també aquí, no ja cada
setmana sinó cada dia, veim situacions de violència i
d’atemptats contra els drets humans que afecten i els drets que
puguin tenir les persones i els pobles i per açò proposam
aquest manifest que ha de fer el Parlament de les Illes Balears.
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Darrerament hem vist com una malaltia afectava molt
seriosament la nostra ramaderia, i provoca en aquests moments
la immobilització d’animals vius i, per tant, els nostres ramaders
no els podran vendre fora de les Illes Balears, i és necessari que
el Govern, en aquest cas el Govern de les Illes, presenti un pla
per a la millora de la comercialització de la carn procedent de la
nostra ramaderia, perquè creim que els pagesos en aquests
moments necessitaran tot el suport que se’ls pugui donar des
de totes les administracions per fer front a la situació que en
aquests moments travessa la ramaderia de les Illes Balears.

I per últim nosaltres constatam l’esforç que s’està fent per
part de la Conselleria d’Educació i Cultura per treure aquest
país  de la situació de retard pel que fa a les infraestructures
educatives i, per tant, el Govern de les Illes fa importants
esforços per dotar tots i cada un dels nostres pobles de les
escoles necessàries, dels instituts necessaris, que aquestes
escoles estiguin en les millors condicions per poder donar les
classes als fillets i als joves de les Illes Balears. Per tant
nosaltres volem, ja que aquestes inversions es fan molt per
sobre del que rep la comunitat autònoma en matèria educativa
per part del Govern de l’Estat, per tant volem que el Govern de
l’Estat també s’impliqui en aquestes inversions, que són
urgents i que són necessàries per a l’aplicació de la Logse a les
Illes Balears i que, per tant, es comprometi amb aquestes
inversions, tal com ho fa sobradament el Govern de la nostra
comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila en nom del Grup PSM-
Entesa Nacionalista. En nom del Grup Socialista...

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, per
anunciar, per manifestar el nostre suport a les propostes de
resolució presentades pel Grup PSM-Entesa Nacionalista. 

Nosaltres també compartim la preocupació de l’actual
problemàtica energètica. El fet que els carburants pugin amb
més proporció que a la península ha estat una preocupació
constant d’aquest govern. En aquests moments podem dir que
el nostre govern, el govern d’aquesta comunitat, ha igualat els
preus dels carburants amb els de la península. El que queda per
fer és responsabilitat i és competència del Govern de l’Estat. Per
tant donam suport a aquesta proposta d’instar el Govern a
prendre les mesures per fer front a aquesta problemàtica que
patim a les Illes.

Quant a la segona proposta és preocupant que el Govern de
l’Estat no hagi presentant a la Unió Europea, d’unes peticions
inicials  de 18.000 milions de pessetes per a aigües residuals i
13.000 milions per a residus, més que projectes per import de
2.000 milions de pessetes. Això és preocupant. No sols és una
desconsideració cap a les nostres illes, és també una
manifestació palesa que no reconeixen els greus fets
estructurals que tenim a les Illes.

També creim fonamental la participació autonòmica en els
consells  de ministres de la Unió Europea quan es tractin
assumptes que afectin les nostres competències. Nosaltres,
perquè creim això, hem presentat una proposició de llei en
aquesta cambra, que ja ha estat publicada en el Butlletí i que
serà debatuda en el seu moment, precisament per regular
aquesta participació en el Consell de Ministres de la Unió
Europea en problemàtiques que afectin la nostra comunitat
autònoma.

Coincidim també en la necessària protecció i normalització
de la nostra llengua, la llengua catalana, a tots els indrets i a
totes  les administracions. És cert que encara hi ha
administracions a les nostres illes que no tenen el mateix nivell
d’aplicació de la llengua com altres; per tant són importants
tots  els esforços que es facin en favor del principal tret de la
nostra identitat.

També el nostre grup se suma al rebuig total de qualsevol
manifestació de violència. És difícil posar-se en contra d’una
manifestació genèrica. Esperem que aquesta cambra, que es
donin casos concrets, com ha fet fins ara, idò també rebutgi
aquests  casos concrets. És difícil, ja dic, posicionar-se en
contra, com un no sigui un seguidor dels apòstols prefeixistes,
en Sorel i en Gobinó, que crec que dins aquesta cambra no n’hi
ha cap. Per tant és una manifestació ben rebuda però esperam
que sapiguem manifestar-nos a cada cas concret de violència
que es produeixi en aquestes illes i arreu de tot el món.

També en la situació actual de la nostra ramaderia és clau un
pla d’aquestes característiques que proposa el PSM-Entesa
Nacionalista. Ara bé, hem de tenir clar que un pla per
comercialitzar la carn suposa importants inversions per
reconvertir el sector. En aquests moments el sector ramader no
està preparat per comercialitzar adequadament la carn i per tant
hem de tenir en compte que això suposarà importants
inversions i que ens han d’encoratjar casos com el de Lleida
que, després d’haver sofert una pesta porcina important, s’ha
convertir en un dels sectors més importants de la Unió Europea.
Ja sé que aquí és difícil perquè hi ha sectors més importants
que absorbeixen la mà d’obra que està en crisi, però crec que no
hem de deixar un sector tan important, tan estratègic com s’ha
dit tantes vegades en aquesta cambra com és el sector agrícola
i ramader.

I per acabar també és lògic que se sol·liciti el compromís a
través d’un conveni d’aportar el Govern de l’Estat la mateixa
quantitat de doblers que aporti el Govern de les Illes en els
temes de construccions de centres educatius, perquè no hem
d’oblidar que hi va haver un oblit molt important i que estam
patint, i és que quan es varen negociar les transferències es va
oblidar de negociar el conveni que varen fer totes les altres
comunitats autònomes, dels centres que estaven en marxa, en
construcció, que estava prevista la seva construcció i que aquí
no es va fer. El govern del Sr. Matas va oblidar aquest
important conveni que varen signar, com dic, les altres
comunitats autònomes, que era que el Govern de l’Estat aportàs
un 50%. Per tant és de justícia que ara nosaltres reclamem allò
que han gaudit les altres comunitats autònomes i nosaltres hem
perdut per una mala negociació.
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Moltes gràcies, i donarem suport, com he dit al principi, a
aquestes propostes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves en nom del Grup Socialista. En
nom del Grup Popular té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el Grup
del Partit Popular donarà suport a tres. No en donarà a tres més
i a una s’abstendrà.

La primera jo crec que ha estat mal plantejada, perquè quan
vostè diu la situació generada per l’actual problemàtica
energètica, és un concepte molt ampli. Situació problemàtica
energètica pot ser eòlica, fotovoltaica, pot ser de gas propà, gas
natural, nuclear, per fisió o fusió, pot ser biomassa, pot ser
carbó, pot ser les elèctriques... Efectivament, i aleshores no
sabíem exactament a què es referia vostè, perquè si del que es
tractava, i és un problema compartit  de la comunitat autònoma
i de l’Estat, tornar les competències a l’Estat, hauríem de llevar
la Conselleria d’Energia i Investigació que teniu en el Govern
perquè la planificació correspon a aquest govern. Però si vostè
em parla del gasoil el govern ja està fent feina, té unes meses de
feina on s’arriba a acords amb confraries, amb els sector
d’agricultura, sector de transports i també de taxi. Per tant jo
crec que no hi podem suport perquè aquesta és una feina eficaç
que des del Govern ja està encarant i solucionant.

En el punt número dos tant de bo ho poguéssim fer, però
vostè sap que la Unió Europea té una reglamentació, té unes
prioritats, uns eixos i unes directrius, i açò és el que nosaltres
no podem passar per davant esl altres. Nosaltres som com som,
nosaltres feim les propostes, les planificacions, i després ells,
d’acord amb les seves prioritats, fan i determinen quines són
les que s’han de dur a terme més aviat o menys. En qualsevol
cas jo crec que aquestes problemàtiques com el número tres el
que s’hauria de fer és, a través de les sectorials pertinents, cada
conseller amb els  consells d’altres comunitats autònomes i el
ministre, que tenguin veu i totes aquestes propostes i aquestes
indicacions i totes les possibles mancances que hi ha es
duguin a terme i tenguin veu i vot, com és realment l’Estat
d’Espanya que representa davant la Unió Europea.

Evidentment en el número quatre, com no?, li donarem total
i absolutament el suport. Jo ho he cregut sempre i ho he
defensat sempre, i també el nostre grup donarà suport a
aquesta proposta seva de resolució del número quatre.

Quant al número cinc, també com els altres grups han
manifestat molt encertadament, vivim avui una situació que
ETA distorsiona aquest procés democràtic, i nosaltres, com
no?, sensibles que som que cada dia defensam la llibertat en el
País  Basc i la democràcia, forçosament hem de donar un rotund
i absolut suport.

En el número sis també li donarem també el nostre total
suport. Nosaltres ja ho hem manifestat en el Consell Insular de
Menorca, nosaltres creim que el camp pateix un dels problemes
més greus actualment, i que açò no hauria de ser fruit d’una
guerra partidista, sinó entre tots intentar veure si salvam la
situació, perquè si no la mort definitiva del camp és manifesta.
I un sistema és la comercialització, el que passa és que hem de
mesurar dia a dia aquesta evolució entre tots i hem de prendre
les mesures pertinents, perquè si la immobilització dura més de
dos anys, açò fa agreujar tota una rendibilitat del camp, i en açò
tendrà el nostre suport total i absolut, com ja hem manifestat
diverses vegades.

I per acabar, la número set, home!, l’any passat hi havia una
proposta de resolució, concretament la 87, i si em permeten la
llegiré, que deia que “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a presentar una comunicació sobre les construccions,
ampliacions i reforma dels centres escolars”. Que jo sàpiga
vostès no ho han duit al Parlament, vostès no han fet els
deures. A mi el que m’agradaria és que primer de tot
sapiguéssim de què parlam, que realment no podem votar sobre
una cosa que no existeix. La duguin aquí, nosaltres ens
abstenem i després decidirem.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps, en nom del Grup Popular.

Procedeix ara el torn de defensa de les propostes de
resolució fetes pel Grup Socialista. La Sra. Armengol té la
paraula.

“1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a realitzar les inversions necessàries en
infraestructures sanitàries a les Illes Balears, compromeses i
no realitzades, des de l’anterior legislatura amb el cent per
cent de la seva capacitat. Així mateix insta a augmentar el
nombre de llits de malalts mentals als seus hospitals i a dotar
suficientment els centres de salut d’unitats de salut mental.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar en la línia de dotar els consells insulars de les
eines polítiques i econòmiques necessàries per aprofundir en
l’autogovern de cadascuna de les Illes.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a l’aprovació definitiva del Pla hidrològic de
les Illes Balears amb les corresponents assignacions
pressupostàries, així com la dotació immediata del conveni
hidrològic.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a fer efectiu el nomenament dels seus
representants a totes les comissions mixtes previstes per al
desenvolupament de la Llei 30/1988, del 29 de juliol, de
règim especial de les Illes Balears, així com a accelerar
l’aplicació immediata de tots els continguts d’aquesta.
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5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol perquè als pròxims pressupostos incrementi
la partida destinada a beques per als estudiants que hagin de
cursar els seus estudis universitaris fora del territori de les
Illes Balears, d’acord amb l’article 17 de la Llei 30/1998, del
29 de juliol, de règim especial de les Illes Balears.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a arbitrar totes les mesures legislatives i
pressupostàries perquè es pugui dur a terme el Pla energètic
i resoldre d’una manera adequada per al nostre territori el
subministrament energètic sense que això hagi de suposar en
cap cas la repercussió sobre els usuaris dels costos derivats
de la construcció d’un gasoducte que haurà de ser
contemplat com ha integrat més de la xarxa existent al
territori peninsular, d’acord amb el que preveu el capítol II
de la Llei 30/98, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes
Balears.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir conjuntament amb el Govern de
l’Estat, dins el programa estatal d’infraestructures, una
adequada priorització per a l’execució d’inversions en
matèria de carreteres, per tal de compensar els efectes de la
insularitat, en compliment de l’article 16 de la Llei 30/98, de
29 de juliol, de règim especial, sense que això comporti cap
tipus de condicionament, a l’administració que sigui
competent, en el disseny del corresponent pla i successives
modificacions del mateix. Així mateix el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a reclamar del
Govern de l’Estat espanyol la col·laboració econòmica en la
potenciació del transport ferroviari a les Illes Balears, per tal
de compensar els efectes de la insularitat, en compliment de
l’art. 10 de la Llei 30/98, de règim especial.”

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats i senyores
diputades, començ per dir que el Grup Parlamentari Socialista
no presenta unes  propostes de resolució d'autobombo del que
fa bé el Govern de les Illes Balears; no és la nostra forma
d'entendre aquest debat d'avui, així que nosaltres no farem
propostes  de resolució que diguin tot allò que ha fet bé el
Govern de les Illes Balears durant aquest any i busques de
govern, tot i que sí vull deixar manifestat des d'aquesta tribuna
que creim que el Govern de les Illes Balears fa una bona feina,
una feina rigorosa i una cosa que jo crec que tal vegada és més
important: està carregant la nostra ciutadania d'aquella il·lusió
i utopia necessària per poder tornar a confiar en un govern
d'aquestes  illes i en una classe política que estava molt
qüestionada en altres èpoques d'aquesta comunitat autònoma.

Però com deia abans, no farem propostes de resolució que
diguin exactament que aquesta conselleria de Sanitat ho ha fet
molt bé, la conselleria d'Educació ho ha fet perfecte, i així una
per una, sinó que hem intentat fer una anàlisi molt seriosa i molt
rigorosa de tot el debat que duim durant aquests dos dies, de
totes les intervencions que hi ha hagut en aquesta cambra, des
de la del president fins a cada un dels portaveus dels grups
parlamentaris i hem intentat fer una anàlisi també de com veim

la situació actual a la nostra comunitat autònoma, de quina
problemàtica veim que tenen els ciutadans i les ciutadanes de
les nostres illes, i que radica moltíssimes vegades en uns
problemes que són molt antics, que necessiten solucions ja
immediates perquè fa molts d'anys que per desgràcia dormien
als  calaixos de diferents administracions anteriors i que, per
tant, necessiten solucions, i som molt conscients que
necessiten solucions, però també som molt conscients que
necessitam inversions de l'Estat espanyol per poder-les dur a
terme.

Nosaltres no creim ni volem ser victimistes, ja que se'ns
acusa tant, tant al Govern com als distints grups, nosaltres no
creim en els victimismes ni volem que el nostre govern de les
Illes Balears sigui victimista, però sí que volem que el nostre
govern de les Illes Balears sigui reivindicatiu i que demani allò
que és  tan just com el compliment d'una llei per part de qui l'ha
legislada, que és el l'Estat espanyol. Em referesc, evidentment,
a la Llei de règim especial de les Illes Balears aprovada el juliol
del 98, per tant fa més de dos anys, i encara no s'ha aplicat en
aquestes  illes, amb tots els beneficis que podríem treure els
ciutadans i les ciutadanes d'aquestes illes. I per referir-me al
qualcuns molt concretes, podria ser les subvencions en
transports de mercaderies, no aplicat; inversions en temes de
transport  ferroviària, que també són molt necessàries;
inversions en temes sanitaris, que són sagnants; inversions en
beques als nostres joves de la comunitat autònoma que per
desgràcia no poden cursar els estudis universitaris a les Illes
Balears perquè no s'imparteixen aquests estudis, necessiten
anar a estudiar a fora, i l'Estat té l'obligació de donar unes
beques que no dóna i que contempla la Llei de règim especial,
que a més va ser una llei que va emprar molt el Partit Popular
com a pròpia campanya electoral aquí en aquestes illes, i
després quan ha governat, quan li ha tocat posar els doblers,
no l'ha complerta.

Inversions en temes d'indústria artesanal per poder
promocionar els nostres petits i mitjans comerços i les nostres
indústries pròpies d'aquestes  illes, i inversions també en temes
tan importants com la indústria turística i tot allò que té a veure
amb fons de rehabilitació per a espais turístics, que també
contempla la Llei de règim especial i que per desgràcia tampoc
el Govern de l'Estat espanyol hi ha posat ni una pesseta. Amb
tantes i tantes altres coses que contempla el REB i no hi ha
posat inversions.

Per tant nosaltres, a una de les propostes de resolució,
demanam que s'acabin de nomenar totes les comissions mixtes,
tots els representants de les comissions mixtes que encara no
estan nomenats i que es posi en marxa d'una vegada aquesta
llei de règim especial.

Com deia abans, des del Grup Parlamentari Socialista hem
intentat fer una anàlisi i treim dins aquest bloc de propostes de
resolució sis per cinc problemes que creim molt greus en
aquesta comunitat autònoma i que necessiten solucions, i que
necessiten també, com sempre, totes les solucions passen per
poder-hi posar doblers, i que hi posi doblers a qui pertoqui
posar-los.
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Els grans temes que hem triat nosaltres per dur avui a debat
són el tema sanitari. Creim que és una vergonya la situació
actual de sanitat a les nostres illes. Creim que ja és ben hora
que l'Estat realitzi totes aquelles inversions, perquè vull
recordar aquí que són competència de l'Estat espanyol, totes
aquelles inversions que estan pendents: evidentment acabar el
tema de Son Dureta, la posada en marxa del Palma II que jo crec
que ja és vergonyós, jo crec que ja hauria d'haver caigut
qualque director regional d'aquí d'Insalud pel sol tema d'anar
enredant any i any el Palma II i no posar-lo en marxa quan
realment és una necessitat imperiosa per als ciutadans
d'aquestes  illes la salut, que és un dret de tothom i que no són
justes les cues i cues que hi ha a Son Dureta quan tenim un
hospital que ja hauria d'estar en marxa.

El tema de salut mental, que per a nosaltres és molt
important, i és importantíssim que els hospitals com Son Dureta
o com el futur Palma II dotin estructures per poder tenir gent
que té problemes de salut mental.

Hospitals com el de Maó i com també un cas sagnant i molt
pròxim, el d’Inca, creim que és hora que l’Estat faci les
inversions que pertoca i que no només s’emprin aquests
hospitals  a l’hora de fer unes reivindicacions de campanyes
electorals i que després s’oblidin a l’hora de pressupostar-los.
Per tant nosaltres demanam que es posin inversions ja sobre
aquests hospitals, tan necessaris a les nostres illes.

Un altre tema fonamental per a nosaltres és el tema de
l’aigua. Evidentment demanam que es doti econòmicament el
conveni hidrològic, que es posi en marxa tot allò que tenia un
conveni i tot el que estigui en conveni en aquests moments
amb la comissió mixta, amb la Conselleria de Medi Ambient i el
Ministeri de Medi Ambient, però que no haguem d’esperar
anys i anys, sinó que temes com Sa Costera, com el torrent de
Manacor, com tantes i tantes inversions necessàries, es posin
en marxa d’una vegada.

Un altre tema clamorós com el de l’energia, on el Pla
energètic per desgràcia no havia estat aprovat fins que ha
arribat aquest govern de pacte de progrés a aquestes illes, feia
deu anys que s’esperava, ara  tenim un pla energètic; per tant
ara necessitam també les inversions i la legislació suficient
perquè des de l’Estat espanyol ens permetin -cosa que no
hauria de ser així- poder dur endavant aquest tema energètic
que és tan sagnant a les nostres illes, i que necessitam que en
els  pròxims estius no tenguem les apagades de llum que hem
hagut de patir aquest estiu passat.

I després un altre tema que també creim important és el
tema, com no pot ser d’altra manera, de transport, transport en
el que afecta a carreteres, a les infraestructures de carreteres.
No és possible, evidentment, com ahir es va dir per part de
molts de portaveus, que l’Estat espanyol no ens doni aquells
doblers que ens toquen, perquè ens toquen per llei i perquè és
just, i que a sobre ens facin o ens vulguin decidir quin tipus
d’infraestructures volem a les Illes Balears quan és una
competència pròpia d’aquest govern. Per tant, evidentment
demanam el compliment del REB en aquest aspecte i demanam
el compliment dels convenis amb les dotacions econòmiques.

I un tema que també creim importantíssim des del Grup
Parlamentari Socialista, com sempre hem defensat, és el tema del
transport  públic, que aquest govern s’ha posat en marxa, ha fet
molta feina en el tema de transport ferroviari i evidentment
necessitam ingressos des de l’Estat espanyol per poder dur a
terme totes les obres previstes. 

Tot i que des del Grup Parlamentari Socialista no defensam
que Madrid ens hagi de solucionar la papereta sí que defensam
que la justícia de la nostra terra quedi ben consolidada, en el
sentit  que totes aquelles inversions que s’han de fer a les
nostres illes i que no s’estan fent, creim que és just i que a més
s’ha de fer així, que tots els grups parlamentaris puguem
defensar i puguem demanar que es facin aquelles inversions
que pertoquen a les nostres illes i que van en benefici dels
ciutadans i les ciutadanes de les nostres illes, i ens agradaria
molt comptar amb el suport del Partit Popular, no només un
suport avui aquí passiu des del Grup Parlamentari Popular de
les Illes Balears sinó que evidentment també ho transmeti i faci
efectiu que allà on governen després hi puguin posar els
doblers allà on els necessitam.

Un altre tema on nosaltres duim una proposta de resolució
és en continuar millorant en el finançament dels consells
insulars i en la descentralització de la comunitat autònoma, un
tema que nosaltres creim fonamental d’estructura institucional
d’aquesta comunitat autònoma que ha posat en marxa el govern
de progrés de les Illes Balears, que creu en els consells insulars,
cosa que no havia passat mai en aquestes illes. Nosaltres
encoratjam el Govern a continuar amb aquesta tasca de
descentralització cap als consells insulars i que posteriorment,
evidentment, passi als ajuntaments, que són les entitats més
properes al ciutadà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol en nom del Grup Socialista.

Torn de fixació de posicions? Idò Sra. Vadell, en nom del
Grup del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
per comentar les esmenes que presenta el Grup Parlamentari
Socialista, vull dir que ens sembla de lògica, i quasi quasi ja ens
hauria de caure la cara de vergonya haver de presentar
aquestes propostes de resolució  perquè n’hi ha quatre que fan
referència al compliment d’una llei aprovada l’any 98, la Llei de
règim especial, tan desitjada i tan necessària per a les nostres
illes. Quatre d’aquestes set propostes de resolució van
referides al compliment d’aquesta llei, començant ja per
nomenar els representants per a les comissions mixtes. Una llei
aprovada fa dos anys, fa quasi tres anys, que encara no s’hagi
posat en marxa i ni tan sols s’hagin nomenat els representants
quan és tan necessari, ens pareix que ja la raó cau pel seu pes.
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Les altres propostes de resolució, que fan referència també
al compliment d’aquesta mateixa llei, són sobre les beques per
a estudiants. Hem de dir que enguany el 60%..., de totes les
sol·licituds presentades, només es pot atendre un 60% de totes
les demandes dels pares; les beques que envia Madrid tant per
a llibres, com per a transport, com per a menjador, només
podran atendre un 60%, i s’ha de dir que d’aquest 60% només
en financen el 50. Destacar per part de l’Executiu balear que
dels 33 milions de pessetes que hi havia el 1999 per a ajudes als
estudiants que estudien fora de Mallorca, els estudiants
universitaris, que és l’única competència que té actualment el
Govern balear per ajudar els estudiants, s’ha passat a l’any
2000 a 85 milions de pessetes, o sigui que el Govern balear
inverteix més ajudes als estudiants que el mateix govern de
Madrid. Crec que és necessari..., la població va augmentant, la
població escolar va augmentant, i també hauria de ser
proporcional l’augment de les ajudes mitjançant les beques.

Quant al Pla energètic és evident. Es va sentir en el debat
d’ahir i a altres debats que hi ha hagut en aquesta cambra amb
la presentació del Pla energètic, que Mallorca i les Balears som
una comunitat geogràficament aïllada, però no per això hem de
tenir desavantatges, sinó que hem de ser iguals que els altres
ciutadans de tot l’Estat espanyol. S’han d’arbitrar els sistemes
necessaris  i s’han de dotar econòmicament perquè puguem
tenir una garantia d’una qualitat de vida, perquè es puguin
instal·lar les nostres indústries i perquè els nostres ciutadans
tenguin els  mateixos avantatges que pugui tenir qualsevol altre
ciutadà.

Quant a carreteres, evidentment el foc creuat que hi ha entre
Madrid i Balears per aquestes qüestions del Pla de carreteres ja
fa vergonya. Evidentment hem de poder decidir des de les
competències que tenim en el Govern balear quin model de
carreteres tenim, i a més a més ens les han de finançar, perquè
les administracions, ja sigui la del Govern balear com la dels
consells insulars, que també tenen competències en matèria de
carreteres, hem de poder tenir unes infraestructures adequades
al nivell que tenim actualment de saturació quant a automòbils.
A més a més, jo recordaré que fa bastants d’any ja que tenim
transferides les competències en matèria de ferrocarril, i en els
debats  d’aleshores ja es reclamava que hi hagués un
finançament per a la possible reobertura de les línies; no es va
voler atendre mai la reivindicació que varen fer altres companys
i jo mateixa quan negociàvem les transferències en matèria de
ferrocarril perquè només es va tenir en compte la línia que hi
havia oberta de Palma a Inca i poca cosa més. Aquesta
reobertura de línies l’haurà de finançar el Govern balear si no es
negocien una altra vegada totes aquestes transferències.

Quant a les tres primeres, l’una i la tres ja són greuges
històrics. Quant a infraestructures sanitàries, som la comunitat
autònoma amb menys llits hospitalaris per habitant de tot
l’Estat espanyol. Costa moltíssim que Madrid reaccioni davant
la discriminació en matèria hospitalària; recordem, i crec que no
fa falta recordar, els deu anys de lluita que vàrem tenir tots els
habitants  de la comarca de Manacor per poder aconseguir
l’hospital de Manacor. Ara fan el mateix els de la comarca
d’Inca i els de Palma fan l’hospital Palma II, però du un retard
impressionant. Avui tornam a veure notícies al mitjans de

comunicació que hi torna haver una altra vegada el foc creuat
entre Madrid, l’Insalud i el Govern balear quant al finançament
i quant al ball de xifres que hi ha sobre el cost de l’hospital
d’Inca. Tornam estar igualment discutint temes que realment
fan molt poc favor i no ajuden gens ni una mica a la salut dels
ciutadans de les Balears.

El tercer punt és el Pla hidrològic, evidentment aquest pla
hidrològic que s’ha signat dues vegades, dues vegades en
manco de deu anys i que encara no hem vist ni una trista
pesseta per finançar coses tan necessàries com pugui ser el
torrent de Manacor, i jo sempre reivindic el torrent de Manacor
perquè la veritat és que el duc molt endins perquè he vist les
conseqüències  de no tenir una infraestructura hidràulica
adequada per poder evitar els perills que suposen les
inundacions.

El punt número dos és precisament marcar una mica els
deures del Govern balear. Nosaltres estam absolutament
d’acord en el fet que s’ha de complir el pacte quant a les
transferències de competències als consells insulars i en
accelerar la Llei de consells insulars; això està més o manco fet,
supòs que la setmana que ve ja estarà en debat dins aquest
parlament i per tant crec que anam per bon camí; ara, crec que
el Govern s’ha de posar les piles i hem d’accelerar tots aquells
compromisos que tenim signats tots els grups del pacte.

I a partir d’aquí supòs que ja s’ha vist clarament que el
nostre grup donarà suport a les set propostes de resolució que
ha presentat el Govern socialista..., el Grup.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. La Sra. Salom, en nom del Grup Popular, té la
paraula per fixar posicions.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, des del Grup
Popular vull fixar la postura respecte a les propostes de
resolució que ha presentat el Grup Socialista, i la primera
valoració que hem de fer és que de totes les propostes que
presenta aquí el Grup Socialista, en totes menys una no
assumeixen vostès cap compromís, ni un. Totes són demanar
a Madrid doblers, demanar ajuda a Madrid, demanar que
Madrid els  tregui, a vostès, aquí, les castanyes del foc. Vostès
amb aquestes propostes no s’arromanguen en cap moment, no
demanen o no presenten aquí projectes de futur, no hi ha cap
tipus de compromís amb el que fa comptes fer el Grup
Socialista, en el qual recau la presidència d’aquesta comunitat.

Pareix que aquí, a Balears, tot el que depèn de vostès tot va
bé, tot va bé perquè no presenten cap iniciativa, no parlen de
cap iniciativa en temes d’educació, que ahir se’ns deia aquí que
no havíem parlar d’educació; pareixia que ho feien per quedar
bé vostès amb el PSM. No hi ha cap proposta...

(Se sent algú que diu alguna cosa)
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...no hi ha cap proposta ni una que parli de la problemàtica
greu que pateix l’agricultura a la nostra comunitat. No té
propostes  el Grup Socialista respecte a comerç o respecte a
indústria. Jo comprenc que els sigui molt més fàcil mirar cap a
Madrid i els resulta molt més difícil assumir vostès aquí
compromisos de futur sobre què ha de fer el pacte de progrés
i, en concret, la part socialista, en aquesta comunitat de cara a
l’any que ve.

Jo no els deman que presentin propostes d’autobombo,
perquè efectivament els grups parlamentaris quan presenten
iniciatives, i més si són grups de govern, no han de presentar
propostes  d’autobombo, però sí que poden presentar
iniciatives, projectes, actuacions, compromisos... Jo record que
quan vostès, el Grup Socialista, estaven a l’oposició i nosaltres
estàvem en el govern, sempre les propostes anaven
encaminades que el Govern balear assumís compromisos en
aquest debat d’avui, en les propostes de resolució, que
presentàs  plans, que es comprometés amb terminis, amb dates:
“D’aquí a dos mesos presentarem això; d’aquí a quatre mesos
presentarem això altre, fer uns estudis”, coses que vostès ara,
que són el grup que dóna suport a una part d’aquest govern,
no han estat capaços de fer amb aquestes propostes de
resolució.

És molt més fàcil mirar a Madrid i demanar ajuda a Madrid,
però aquí compromisos seus, del Grup Socialista, no n’hi ha, en
aquestes  propostes de resolució. Bé, no n’hi ha; n’hi ha una
que supòs que l’han posada perquè no els ha quedat més remei
que són temes de consells insulars que, si no la posassin,
potser qualcú els podria renyar. 

De totes maneres els he de dir que més de la meitat
d’aquestes propostes de resolució, les hem analitzat al nostre
grup i no tendran cap problema en ser aprovades per part del
Grup Popular. I em permetin que vagi una per una dient per què
votam que sí o per què votam que no.

La primera fa referència al fet que Madrid, com no podia ser
d’altra manera, compleixi amb les inversions que hi ha previstes
fer en matèria sanitària. Evidentment el nostre grup està d’acord
en el fet que si hi ha uns compromisos assumits estan perquè
es compleixin per part de tothom, i el Grup Popular hi votarà a
favor. De la mateixa manera creim que el tema d’incrementar el
número de llits de malalts mentals s’ha de fer un esforç per part
de tothom;  és un tema complicat, difícil i de sensibilitat, i des
del Grup Popular hi ha el nostre suport a aquesta iniciativa. Hi
ha un pla de salut mental on hi ha uns compromisos que ha
d’assumir la Conselleria de Sanitat i entre tots crec que s’han de
fer esforços per millorar aquest tema.

Quant a la proposta número dues, que s’ha d’instar dotar
els  consells insulars de millor finançament i eines polítiques
importants per a la nostra comunitat, evidentment estam
d’acord sempre que es faci amb l’objectiu, pensant què serà
millor per als ciutadans de la nostra comunitat. S’ha de pensar
sempre en l’interès general dels homes i les dones de la nostra
comunitat, a veure si sortiran beneficiats amb aquesta iniciativa
o no, o si només es fa una llei o unes transferències per
contentar qualcú de qualque partit polític, i aquí...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, li agrairia que anàs concretant, perquè
pràcticament ha consumit tot el temps i anam per la número
dos...

LA SRA. SALOM I COLL:

No es preocupi que concretaré.

EL SR. PRESIDENT:

Però que anàs concretant no estenent-se en cada punt. En
queden cinc, encara.

LA SRA. SALOM I COLL:

 Moltes gràcies, Sr. President. He de dir que ens preocupa
en aquesta segona proposta del Grup Socialista que s’aprovin
certes iniciatives que puguin dur aquesta comunitat a aprovar
lleis  que no són del tot legals, que poden dur recursos de
constitucionalitat només per contentar qualque grup polític, i
això va en contra del que deia ahir o despús ahir el president de
la nostra comunitat, el Sr. Antich, que deia que un dels seus
pilars fonamentals seria el tema de la seguretat: que ha de donar
seguretat als ciutadans de la nostra comunitat. Idò miri, un dels
principals  temes és la seguretat jurídica, i crec que vostès s’ho
han de fer mirar, amb aquest tema, perquè tenen molts de
contenciosos i temes plantejats respecte a aquest tema.

Respecte al Pla hidrològic evidentment en el Grup Popular
estam d’acord; s’ha d’aprovar el més prest possible el Pla
hidrològic nacional i tot el que fa referència al Pla hidrològic de
les Illes Balears. Aquí també podem recordar que durant molts
d’anys a Madrid a governat el Partit Socialista i no ha aprovat
el Pla nacional hidrològic i ha de ser ara el Partit Popular i, en
concret, un mallorquí, qui té el repte d’aprovar el Pla hidrològic
nacional, i des del Grup Popular estam ben convinçuts que així
serà.

Respecte a les comissions mixtes, miri, tema de règim
especial de la nostra comunitat. Votarem que sí també a aquesta
proposta de resolució, evidentment, però és que és molt fort,
això, eh?, que vostès ens contin ara això. Mirin, des del Partit
Popular estam d’acord que el més prest possible es nomenin i
es posin en marxa totes les comissions mixtes del règim especial
de les Illes Balears perquè n’estam convinçuts, però és que qui
ha posat en marxa el règim especial hem estat nosaltres, que ens
ha costat molt, i el Partit Popular de Madrid. Vostès, el Grup
Socialista aquí, mai no ens varen aprovar amb el règim
especial...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, estam en un torn de fixació de posicions. Li don
un minut per fixar posicions respecte al que li queda, perquè ja
va excedida de dos minuts.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Dir que el Grup Socialista aquí
mai no va donar suport al règim especial i que en el Congrés
dels  Diputats, el seu representant ens va dir que era una llei per
a rics, per beneficiar els rics i que anava en contra dels pobres,
i ara resulta que se sumen a això. Benvingut sigui el seu canvi
de postura.

Respecte al punt cinc, votarem que no perquè és un tema
que el pressupost de l’Estat s’està negociant en aquest moment
en el Congrés dels Diputats, això és un tema que pertany als
grups parlamentaris que han de plantejar les esmenes que en
aquest moment considerin oportunes.

Respecte al punt sis, pla energètic, ens abstendrem. Creim
que el gasoducte és una solució però n’hi ha d’altres, que no
es té el tema ben estudiat, que no se sap com s’ha de resoldre
el tema de la finançació i que s’ha optat per una solució que
políticament en aquests moments els convé, a vostès, però que
també depèn d’una altra comunitat autònoma que no sabem
què en pensa i que és un tema que està molt enlaire i que creim
que hi ha altres solucions que econòmicament poden ser més
avantatjoses com dur el gas en vaixell.

I respecte al punt set, Sr. President, el Grup Popular votarem
que no perquè creim que el compromís del Govern de Madrid i
del Govern d’aquesta comunitat un moment eren més de 57.000
milions de pessetes per finançar les nostres carreteres, que al
llarg de moltíssims, de moltíssims d’anys es va negar la
finançació per part del govern socialista, i ara vostès han arribat
al govern i volen canviar una cosa que hi ha firmada, signada,
pactada i acordada entre dues administracions, i quan se’n
varen anar a Madrid se’n varen anar només amb un paperet,
amb quatre idees i no varen anar amb projectes...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, li retir la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President.

(Petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, he comptat fins a 50 i és un bon exercici.

Procedeix ara la defensa de les proposicions presentades
pel Grup Parlamentari Popular. El Sr. Marí Tur té la paraula.

“1. El Parlament de les Illes Balears lamenta l’elevat
incompliment per part del Govern de les Illes Balears de les
propostes de resolució aprovades en el debat de política
general de l’any 1999.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en el termini de tres mesos davant la cambra, el
desenvolupament de la Llei del SERBASA per culminar el
procés de desenvolupament sobre el territori de tota la
Comunitat Autònoma del Servei Balear de la Salut creant les
corresponents delegacions insulars.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern al
compliment en la seva integritat del protocol de col·laboració
signat el 8 d’octubre entre el Govern de les Illes Balears i el
Ministeri de Sanitat.

4. El Parlament de les Illes Balears constata i reprova la
mancança de diàleg i d’acord institucional per part del
Govern de les Illes Balears en relació a la problemàtica
sanitària a les illes Balears. Per tot això el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a recuperar
l’esperit de diàleg i d’interlocutor lleial amb l’administració
central de l’Estat per tal de donar resposta als reptes
sanitaris que aquesta Comunitat té pendents.

5. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a elaborar en el termini màxim de 6 mesos els
manuals de procediment d’emergència dels arxius, museus i
biblioteques gestionats per la CAIB.

6. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla unificat de creació i millora
dels centres museístics de la CAIB en el termini màxim de 6
mesos.

7. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a aprovar el decret d’intervencions
arqueològiques en el termini màxim de 2 mesos.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
l’Illa d’Eivissa tengui una Biblioteca pública tal com
gaudeixen Mallorca i Menorca.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
l’Illa de Formentera tengui una Biblioteca pública tal com
gaudeixen Mallorca i Menorca.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
millorar el rendiment del sistema educatiu i reduir l’elevada
taxa de fracàs escolar a les Illes Balears.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
redacció d’un Pla estratègic i urgent per a la seguretat a les
platges i d’educació vial a les carreteres amb la finalitat de
prevenir i evitar l’elevat nombre d’accidents que cada any
tenen lloc a les nostres illes.

12.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
reguli i ordeni l’etapa educativa de 0 a 3 anys per al curs
2001 –2002.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per
tal que en el termini de sis mesos redacti i doti econòmicament
un Pla d’ajudes específic per al sector dels fruits secs que



1750 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 40 Fascicle 4 / 17, 18 i 19  d'octubre del 2000

 

substitueixi els plans de millora caducats i això per al cas de
que la Unió Europea, una vegada vençuda la pròrroga
acordada per aquest any, decideixi no prorrogar els plans de
millora existents per al sector.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que presenti un projecte de Llei per a la
declaració d’utilitat pública i expropiació de les
instal· lacions de desembarcament,  conducció i
emmagatzemament de combustible existents a cadascuna de
les illes Balears a fi de garantir una lliure, real i efectiva
competència en el mercat de distribució de combustible de
Balears.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’elaboració de projectes de reguiu amb aigües depurades i
presentar-los a la Comissió Mixta per al desenvolupament del
protocol subscrit entre el Ministeri d’Agricultura i el Govern
de les illes Balears en l’abril de 1999 a fi d’obtenir el
finançament que preveu l’esmentat protocol.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar i dotar econòmicament un pla d’ajudes específic pels
sectors ramaders que puguin resultar afectats per la
prohibició de la Unió Europea d’exportar el ramat fora de les
Illes Balears.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
redactar un Pla d’electrificació rural i dotar-lo amb medis
econòmics suficients a fi de que quan finalitzi la present
legislatura tota la zona rural de les illes Balears compti amb
la dotació energètica necessària.

18. El parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reforçar els controls sanitaris pel que fa a l’entrada de cada
illa a fi de garantir la indemnitat sanitària de la cabana
ramadera de Balears.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
redactar un Pla de Pesca de Cèrcol per a la seva preservació.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
balisar les reserves marines i senyalitzar les zones de reserva
integral i veda.

21. El Parlament de les Illes Balears acorda crear de
manera immediata una comissió no permanent que tengui
com objectiu avaluar l’impacte i les conseqüències de
l’epidèmia anomenada de “la llengua blava”.

22. El Parlament de les illes Balears insta el Govern a
fomentar l’ús de materials reciclables i no contaminants.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
construcció d’una dessaladora fixa la municipi d’Andratx.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
construcció d’una dessaladora fixa al municipi de Ciutadella.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
construcció d’una dessaladora fixa al municipi de Santa
Eulàlia del Riu a l’illa d’Eivissa.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’ampliació de la dessaladora de l’illa de Formentera.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’ampliació de la dessaladora de Palma de Mallorca.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
illes Balears a construir una dessaladora permanent a la
zona nord de Mallorca per abastir d’aigua els municipis de
la zona nord.

29. La nova economia, instrumenta la societat de la
informació i de la comunicació, ens obri les portes a un
mercat únic i global. Es per aquest motiu que el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern a presentar un Pla que avaluï
les oportunitats i punts febles en relació al nostre petit
comerç.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’elaboració i aprovació d’un Pla de promoció del turisme
específic per a l’hivern, amb la participació dels municipis
turístics, dels Consells Insulars i dels col·lectius i
associacions implicats en l’activitat turística.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reprendre la política d’enderrocament d’edificis obsolets i
esponjament de les zones turístiques iniciada a la legislatura
anterior.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d’un Pla d’infraestructures a les zones turístiques que
permeti assolir l’objectiu de la diversificació turística
anunciat pel Molt Hble. President al seu discurs sobre l’acció
de Govern.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar compte davant la Comissió d’Assumptes Institucionals
de les actuacions dutes a terme en els següents camps:

- Pla d’Ajudes als ciutadans, empreses i institucions per tal
de reduir al màxim els problemes que poden derivar-se de la
implantació de la moneda única.

- Donar compte dels contactes amb el Ministeri de Defensa
respecte a l’adquisició de benes immobles o finques rústiques
d’interès per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Donar compte sobre el procés de gratuïtat de peatges per
a residents de la Vall de Sóller.

- Donar compte del seguiment de les obligacions i dels
compromisos concrets, des de la declaració de Menorca com
a reserva de la biosfera, amb les seves actuacions en matèria
d’infraestructures, carreteres, medi ambient, ordenació del
territori i adquisició de patrimoni natural.

- Donar compte de la construcció del Fòrum Illes Balears
Sostenibles.
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34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en el termini d’un mes el Projecte de Llei de
finançament definitiu dels Consells Insulars i del Fons de
Compensació Interinsular.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
en el pressupost de l’any 2001 figuri una partida
pressupostària pel futur Fons de Cooperació Municipal.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
iniciar contactes amb el Ministeri de Defensa per a la
possible adquisició i/o cessió de bens immobles d’interès per
a la CAIB i especialment pel que fa a l’Hospital Militar.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que no incrementi la pressió fiscal als
ciutadans de les Illes Balears.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que presenti un Pla per al desdoblament
de la carretera Maó-Ciutadella.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
els pressuposts de l’any 2001 duguin una partida per
començar les obres de traçat del tren entre Sa Pobla i
Alcúdia.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar compliment al conveni subscrit pel Govern de les Illes
Balears i  de l’Estat en matèria de carreteres amb l’objecte de
que no es demori la posada al servei dels ciutadans
d’aquestes infraestructures de transport terrestre tan
necessàries.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en un termini no superior a un any, un Pla contra
la pobresa i exclusió social per tal de poder donar una
resposta clara a les necessitats de la població de les nostres
illes.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
convenir amb els ajuntaments el finançament, la construcció
i la posada en marxa de casals de joves. Per tal de donar
compliment a aquesta resolució, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a habilitar 500 milions al pressupost
de l’any 2001.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dotar en el pressupost general de la CAIB per a l’any 2001 a
l’Institut de la Dona en 1000 milions per tal de poder fer una
política efectiva per a l’igualtat d’oportunitats entre homes
i dones.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
redacció d’un Pla d’acció específic per a la integració
cultural i laboral de la dona immigrant així com un borsa de
feina per l’esmentat col·lectiu.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
posada en marxa immediata del centre per a discapacitats del

carrer Joan Crespí així mateix s’insta el Govern de les Illes
Balears a pressupostar els dobles en la proposta de
transferències de competències als Consells Insulars en
matèria d’acció social per tal de dur a terme centres de
similars característiques a les altres illes.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar el Pla de lluita contra la violència domèstica a les
Illes Balears un cop es recullin les resolucions de la Comissió
Parlamentaria creada per estudiar la violència domèstica.

47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
convertir la Conselleria de Benestar Social en una Direcció
General integrada en la Conselleria de Treball un cop siguin
efectives les transferències en matèria d’Acció Social als
Consells Insulars.”

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, recollint
el guant que ahir ens va oferir el president d’aquesta comunitat
autònoma, malgrat el seu disgust i malgrat també la seva
presència, com la de la majoria del seu govern, en aquest
moment tan important per al debat parlamentari, idò nosaltres
esperam que d’aquestes 47 resolucions, esperam que la majoria
d’elles siguin aprovades. 

Aquestes 47 propostes de resolució estan dividides en 16
àrees i hem intentat recollir la problemàtica general que presenta
la societat d’aquesta comunitat autònoma, i com és evident no
les podré defensar totes i cada una, però sí almanco, per
demostrar l’interès que té el Grup Popular en tots els temes, he
de dir a manera de resum, que tenim una proposta general que
és la primera, de sanitat n’hem presentat tres, de cultura n’hem
presentat cinc, d’educació tres, d’agricultura sis, d’energia una,
de pesca dues, d’aigua sis, de comerç una, de turisme tres,
d’assumptes institucionals quatre, d’assumptes socials set, de
carreteres dues, d’hisenda una, de transports una, i de medi
ambient una altra. En total fan 47, que si vostès tenguessin la
vista més bona i estiguessin més a prop, idò veurien aquest
gràfic que hem fet per tal de poder-los presentar de la millor
manera possible l’interès que té el Partit Popular en resoldre
alguns dels temes, perquè tots vostès ens hi ajudaran, els
problemes que té la comunitat.

Perquè se n’adonin de la importància que el Partit Popular
dóna als  problemes socials, com no pot ser d’altra manera se’n
du la màxima quantitat de propostes de resolució el tema
d’assumptes socials. Segueixen els temes de la problemàtica de
l’aigua i segueixen els  temes d’agricultura. És a dir, assumptes
socials, aigua i agricultura creim que són els temes que
preocupen la comunitat de les Illes Balears i, per tant, si
preocupen la comunitat, també preocupen el Partit Popular.
Segueix després en importància sanitat, etc., etc.

Però anem per feina i presentem la primera proposta de
resolució, que no és altra que “el Parlament de les Illes Balears
lamenta l’elevat incompliment per part del Govern de les
propostes  de resolució aprovades l’any passat”. Això diu molt
poc a favor del Govern que presideix l’absent Sr. Antich,
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perquè les propostes de resolució, almanco les que s’aproven,
són per portar-les a terme, i així com a botó la proposta 67 de
l’any passat no ha estat complerta pel govern Antich perquè
l’obligava a iniciar els  estudis pertinents per ordenar i regular
l’etapa educativa de zero a tres anys; no ha estat complerta la
77, perquè obligava al govern Antich a crear una comissió
d’estudi que tengui com a objectiu avaluar el grau d’eficàcia de
l’ensenyament, o almanco la Comissió de Cultura no n’ha
tengut coneixement. La 88 tampoc no ha estat complerta pel
govern Antich allà on diu que “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a presentar el Pla d’ordenació dels
ensenyaments musicals de les Illes Balears”, perquè els temes
del Govern no es porten a la premsa, els temes del Govern es
porten a la comissió corresponent. I per fi tampoc no s’ha
complert la 93, que diu que “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a fer públiques de manera anual les inversions
que han realitzat les institucions de la comunitat amb l’1% del
volum destinat a obres públiques que han de destinar a
patrimoni històric”. 

Val a dir, senyores i senyors diputats, que aquí presentam
moltes resolucions, però les presentam perquè es compleixin,
almanco aquelles que s’aproven.

Continuam amb els temes que presentam nosaltres. De
sanitat en presentam diverses, però creim que n’hi ha dues
especialment importants, que és “el Parlament de les Illes
Balears constata i reprova la manca de diàleg i d’acord
institucional per part del Govern de les Illes Balears en relació
a la problemàtica sanitària de les Illes Balears”. És aquesta
dificultat de diàleg de què es parla tant i es compleix tan poc el
que fa que els problemes continuïn.

Quant a cultura, tema que realment ens preocupa a tots i
molt especialment, com a eivissenc no puc deixar de remarcar
d’una manera especial la proposta 8 que diu que “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern que l’illa d’Eivissa tengui
una biblioteca pública tal com gaudeixen les de Mallorca i les
de Menorca”, i també, vist l’interès especial que tenim per a
l’illa de Formentera, també feim la mateixa proposta de
resolució, que l’illa de Formentera, igual que la d’Eivissa, les
dues úniques de les Balears que no tenen biblioteca pública,
que no vol dir que no hi hagi biblioteques, vol dir que les
biblioteques públiques, creades per l’Estat i transferides llavors
a la comunitat autònoma, no han estat creades per a Formentera
i per a Eivissa, malgrat hi hagi propostes d’acord, firmades per
tots  els grups parlamentaris, del Consell d’Eivissa. Esperam
que, d’una volta per totes, Eivissa i Formentera puguin tenir
biblioteques.

També en educació, o millor dir, en cultura, demanam que el
Parlament de les Illes Balears insti el Govern que definitivament
es faci el decret d’intervencions arqueològiques que no està
fet, no està fet.

També en educació, com demanàvem l’any passat,
demanam que es reguli l’etapa educativa de zero a tres anys.

En agricultura tenim moltes propostes que no puc,
malauradament, comentar, però sí que n’hi ha una que, per

l’actualitat mereix que tots vostès i els que ens miren, en
tenguin coneixement, és el tema de la problemàtica de la malaltia
que afecta els anyells, i nosaltres proposam que el Parlament de
les Illes Balears insti el Govern a elaborar i dotar
econòmicament un pla d’ajudes específic per als sectors
ramaders que puguin resultar afectats per la prohibició de la
Unió Europea d’exportar el ramat fora de les Illes Balears, i en
aquest sentit la 21 està en relació perquè també demanam que
el Parlament de les Illes Balears acordi crear, d’una manera
immediata, una comissió no permanent que tengui com a
objectiu avaluar l’impacte i les conseqüències de l’epidèmica
anomenada de la llengua blava, si vostès no aproven aquesta
comissió que nosaltres demanam que es creï, vagin a donar les
explicacions a tots els ramaders de Mallorca, però d’una manera
molt especial als de Menorca que ahir i abans d’ahir estan
sofrint una greu incompetència del Govern en aquesta matèria
que preocupa tant els nostres ramaders.

Quant a medi ambient, a la 22 demanam que el Govern doni
exemple i que el Parlament insti aquest govern a fomentar l’ús
de materials reciclables i no reciclables, i l’aigua, el gran
problema d’aquestes illes, també vol trobar una solució que
brinda el Partit Popular i que és que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern a la construcció d’una dessaladora fixa
al municipi d’Andratx, una dessaladora fixa al municipi de
Ciutadella, una dessaladora fixa al municipi de Santa Eulàlia des
Riu a l’illa d’Eivissa, i mirant molt bé la carta que la presidenta
del Consell Insular ha enviat, segurament, al president del
Govern, perquè a l’acord de tots els grups del Consell Insular
d’Eivissa quedava molt clar la necessitat d’aquesta dessaladora
per al municipi de Santa Eulàlia. També demanam que el
Parlament de les Illes Balears demani al Govern l’ampliació de
la dessaladora de l’illa de Formentera i l’ampliació de la
dessaladora de Palma.

Malauradament no em queda temps per acabar d’explicar
tots els temes que tenim aquí, però vostè els té tots, i a mi
m’agradaria, ja que tothom aquí, qui més qui manco ha fet ús
dels seus coneixements i de les seves titulacions acadèmiques,
unes voltes en broma i d’altres seriosament, a mi també
m’agradaria no dir la titulació de jo tenc, perquè sembla que un
no pot dir el que és, però, en fi, si el Sr. González Ortea va dir
ahir que ell era enginyer de camins, com tothom sap, i va
demostrar d’una manera tan brillant que no només era enginyer
de camins, sinó que era un gran orador, una gran estrella, jo
també, permeti’m que faci ús ...

(Remor de veus)

... que faci ús de la meva condició de modest professor
catedràtic de llengua i literatura, i vulgui recollir una miqueta les
rondalles que ens explicava ahir el Sr. President Antich. I em
permetran que jo recordi que hi ha un escriptor castellà,
anomenat Don Juan Manuel, que va escriure un llibre que es
diu El conde Lucanor, on d’una manera molt didàctica, una
mena de rondalla, explica al seu alumne, el conde Lucanor, els
problemes que es trobarà al llarg de la vida i que després,
aquesta lliçó moral la resumeix en una moralina. Jo, aquesta
rondalla la titularia “L’home de l’hostal”, els sona?, les suena?,
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un imaginari hostal, on hi ha quatre habitacions i una suite,
vostès comptin, quatre habitacions i una suite, ...

(Rialles)

... i, en aquesta suite i en aquestes habitacions, cadascun,
dividits per grups, hi està, i no es posen d’acord, perquè un no
troba l’endoll, no és massa intel·ligent i no sap com arreglar el
problema de l’endoll, l’altre no troba el grifó de l’aigua, l’altre
vol que el dipòsit de l’aigua estigui dalt del terrat, però es
barallen perquè un el vol -ja saben que en literatura, els
anacronismes estan molt permesos-, un el vol amb energia
elèctrica i l’altre amb energia solar, un vol posar un molí, però
l’altre diu que això  desfà el paisatge, en definitiva, un altre és
dins la seva habitació, són molt poquets i ella diu: limpio mi
casita, i va tirant fora tot el que li molesta, i li molesten
urbanitzacions i cases, en definitiva, allò és un guirigall, un
barullo, que deia ahir el president Antich. Bé, idò, després de
totes  aquestes baralles, que no hi ha manera d’entendre’s,
aquesta petita rondalla de l’home de l’hostal que algun dia
l’haurem d’ampliar, no hi ha més remei per arreglar aquest
problema d’aquest hostal, que un home de la plaça, un home
popular, que surt al balcó i resumeix aquest problema que han
creat els  habitants d’aquest hostal, de la mateixa manera que
Don Juan Manuel resumia el seu llibre al conde Lucanor amb
aquella moralina final, que no voldria que ningú no es molestàs,
i surt sal balcó de la plaça i crida i diu: “De los del pacte non
vos fiat si non vos l’han feta, vos la faran”.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments a un sector de la sala i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí, en nom del Grup Popular. 

Bé, torn de fixació de posicions. Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista, Sr. Ramon, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Realment, després d’una
intervenció tan brillant i tan animada, toca aquí fixa posicions,
i bé, dir que en algunes coses donarem suport a les propostes
del Partit Popular i en altres no, perquè pensam que està
completament justificat.

Jo voldria, de la intervenció que ha fet el seu portaveu,
destacar alguna cosa, ens mostra una gràfica amb la
preocupació per temes diversos, i destaca la gran importància,
la gran sensibilitat que té el Grup Popular en relació als
problemes socials, té tanta sensibilitat el Grup Parlamentari
Popular que a la darrera de les propostes de resolució que
proposa, és que desapareixi la Conselleria de Benestar Social,
això sí, prèviament encomana el Govern, i entenem que a
aquesta conselleria, que faci no sé quants de plans. No és
massa lògica aquesta proposta del Grup Parlamentari Popular,
de tanta sensibilitat social i voler que desaparegui la
conselleria.

També hi ha molta sensibilitat pel problema de l’aigua.
Efectivament, vostès volen omplir les nostres illes de plantes
dessaladores, vostès no fan propostes de política d’aigües, ens
volen omplir totes les illes de dessaladores, i això, amb poca
correspondència, ja se’ls va dir anteriorment els dies passats,
amb poca correspondència amb el que diu, fins i tot, el seu
ministre o els  tècnics del seu ministre a la Comissió Mixta, que
no van exactament per aquí les coses.

Molta preocupació per l’agricultura, també, i pel problema
que hi ha ara de la malaltia anomenada “la llengua blava”, fins
i tot fan alguna espècie d’amenaça, fa la sensació que volen
utilitzar les desgràcies, com abans va ser la sequera, en contra
del Govern, però, en fi, a propostes concretes podem donar
suport, però demanaríem que no utilitzin, ja dic, les desgràcies,
per treure rendiments polítics.

Quant a sanitat, també molta preocupació, però aquí ens
demanen el manteniment d’un protocol de dia 8 d’octubre, no
sabem de quin any, però suposam que es refereixen a aquell
protocol que aquest parlament ja va considerar insuficient en
el seu moment. 

Bé, així i tot, nosaltres pensam que de les seves propostes,
si vostès accepten algunes modificacions que les poden
millorar, es podrien acceptar les números 5, que és establir un
protocol d’emergència per a arxius, museus i biblioteques, o i 9
que fan referència a les biblioteques d’Eivissa i Formentera, ho
aprovaríem en el mateix sentit que es va aprovar en el seu
moment, o sigui que això correspon al Govern de l’Estat perquè
ha fet una discriminació sobre aquestes illes; es poden aprovar
coses com la núm. 12, però ja s’hi treballa, en contra del que
dèiem abans, el problema que veig que té el Grup Parlamentari
Popular és que veig que no se’n tem de segons quines coses,
no les demanen, i de vegades no saben que el Govern sí que fa
coses; també es podrien aprovar la 15, aigües depurades, la 16,
sempre i quan es fes alguna modificació. De totes maneres, com
que hi haurà alguns portaveus que faran les transaccions
concretes, comentar també una cosa que és una mica
sorprenent de les seves propostes, per exemple a la 33
presenten vostès com a proposta de resolució una qüestió que
és pròpia de les sol·licituds de compareixença o sol·licituds de
documentació o preguntes, el que vulguin, en comissió
ordinària que, en fi, no veim que tengui lògica aquí.

En definitiva, des del nostre grup, estam disposats a
aprovar-ne un parell, totes aquelles en què vegem que hi ha
una intenció de contribuir a millorar la ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ramon, li sabria greu informar la Mesa de quines, perquè
clar, el seu grup i el Grup Popular poden donar una majoria, per
tant la Mesa hauria de saber si les votam juntes, per separat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, les que s’admetrien sense cap tipus de transacció serien
la 46, 41 i, a veure, perquè em sembla que a quasi totes les
altres, la 22, i totes les altres, crec que necessitarien alguna, sí
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la 15 també, necessitarien algun tipus de modificació, que ja es
proposaran modificacions concretes per si ho accepta el Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon, en nom d’Esquerra Unida.

Pertoca fixar posició al Grup del PSM-Entesa Nacionalista.
El Sr. Buele té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Sr. President. Moltes gràcies. Senyores diputades i senyors
diputats. M’hagués agradat poder comptar amb més temps per
poder intervenir, perquè en relació amb les propostes que fa el
Partit Popular, bé valdria la pena tenir en compte alguns dels
aspectes  que ens presenten, que nosaltres consideram que són
positius. Tot i amb això, se’ns diu que tenim cinc minuts, i cinc
minuts aprofitarem.

Hem volgut estudiar bé aquestes propostes de resolució
que ens ha presentat el Partit Popular, i francament n’hem tret
una actitud decepcionant a partir del que se’ns va dir ahir per
part del Grup Parlamentari Popular, sobretot perquè veim que
queda reflectit en aquestes propostes de resolució. El Grup
Parlamentari Popular renuncia a reivindicar a Madrid allò que és
nostre, els nostres  imposts. El Grup Parlamentari Popular a cap
d’aquestes 47 propostes, a cap ni una, demana al Govern de les
Illes Balears o li dóna suport per reclamar fins i tot coses que
aquí s’havien demanat l’any passat. Mirin si no, vostès, les
propostes  que vostès demanàvem en relació amb alguns punts,
i resulta que giren el full, i enguany diuen que no, no només
aquí, que no ho diuen, diuen que no a Madrid, a propostes que
vostès  mateixos havien presentat l’any passat aquí. És
inconcebible i increïble que es pugui arribar a adoptar una
actitud d’aquestes característiques per respecte a aquest
parlament, o no facin la proposta en aquest parlament, o llavors
a l’altre, no votin el contrari, perquè, en aquest cas, ens trobam
que una cosa és el Partit Popular de les Illes Balears, i una altra
cosa és el Partit Popular de l’Estat espanyol.

A nosaltres ens hagués agradat ben molt poder contribuir
a fer d’aquesta cambra un lloc de trobada, un lloc de
convergència d’iniciatives diverses que anassin a favor
d’aquestes illes nostres, com vostès mateixos deien durant la
campanya electoral que es comprometen, a què?, a deixar-se la
pell en defensa dels interessos d’aquestes illes, que es vegi,
que es demostri, que hi hagi una connexió entre deixar-se la pell
dels  diputats del Partit Popular a Madrid, i els diputats del Partit
Popular en aquest parlament. Però aquests desitjos nostres, el
Grup Parlamentari Popular ens ho ha posat difícil, ens ha posat
molt difícil poder arribar a fer aquí un conjunt de propostes amb
les quals tots hi estiguem d’acord, ens ho va posar difícil ahir,
quan ja es varen negar en rodó a acceptar l’oferta que feia el
president del Govern de les Illes Balears, d’una col·laboració
entre tots els partits polítics per defensar conjuntament els
interessos d’aquestes Illes Balears, però és que també, també
ens ho poden difícil avui ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Buele, li queden dos minuts per fixar posició sobre 47
propostes de resolució.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Molt bé. Gràcies, Sr. President. Aquestes propostes de
resolució a les quals ens ho posen difícil, és perquè ja
comencen dient, a la primera, “incompliments”, incompliments
sí, però no tants, eh?, hi ha aspectes de la gestió que ha duit el
Govern de les Illes Balears que, efectivament, sí que ha estat
possible dur a terme allò que s’havia proposat, i com a exemple,
si em permeten, els diria que de 22 propostes que feien en
relació a una determinada àrea, com pugui ser educació i
cultura, n’hi ha hagut una que no, una, n’hi ha hagut dues al
50%, i tota la resta, sí. Si no s’ha fet aquí s’ha fet en comissió,
i si no s’ha fet en comissió s’ha fet al Govern.

Propostes  que nosaltres acceptam. A nosaltres ens
agradaria que les propostes 16, 18, 20 i 21, el Grup Parlamentari
Popular que les proposa, estam d’acord amb el que diuen, però
trobam que fan curt. Estam d’acord amb el que diuen quan
parlen de plans d’ajudes específics per als plans ramaders
afectats per l’exportació del ramat per les Illes Balears, nosaltres
creim que és incomplet si no s’hi afegeix que també hi ha
d’haver, en aquest cas, l’Estat i la Unió Europea. Si ho
afegeixen, nosaltres votarem a favor. A la 18, control sanitari de
la cabana ramadera balear, naturalment, si hi ha d’haver un
control sanitari de ramat que entri i surt, vol dir que també surt
de les Illes Balears, creim que també hauria de quedar inclòs
aquí el Govern de l’Estat espanyol. La 20, balisar reserves
marines, nosaltres creim, igual, que el que fa referència a la
responsabilitat de l’Estat com pot ser el parc de Cabrera i ses
Salines d’Eivissa i Formentera, també s’insti el Govern de
l’Estat a fer el mateix que s’insta al Govern de les Illes Balears.
I, finalment, la 21, nosaltres entenem que en lloc d’una comissió
no permanent per estudiar l’epidèmia de la llengua blava, això
ho hauríem de tractar en ponència, i fer tot un treball, tot un
estudi que permeti poder aprofundir molt més que no en
comissió.

Serien aquestes quatre transaccions que nosaltres demanam
al Grup Parlamentari Popular, en cas que acceptassin aquestes
transaccions a aquests quatre punts, nosaltres votaríem a
favor, no únicament a aquests, sinó també en alguns d’altres
que a través de la portaveu que me seguirà, segurament es farà
explícit en aquesta cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista.

Sr. Tir Pons, en nom del Grup Socialista té la paraula i la
confiança de la Mesa que sabrem l’opinió dels distints partits
respecte de les propostes del Grup Popular.
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EL SR. PONS I PONS:

Ho intentarem. Gràcies, Sr. President. Senyores diputades,
senyors  diputats. Agraïm al Grup Popular el seu canvi de
tarannà quan presenta les seves propostes de resolució ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, perdoni que l’interrompi només començar, però li
record que a la fixació de posicions té cinc minuts i que la Mesa
estam completament desorientats respecte de quina és la
postura.

EL SR. PONS I PONS:

Tornarem a carregar. Hem d’agrair al Grup Popular el seu
canvi de tarannà referent a les propostes de resolució que
presenten avui que tenen poc a veure amb el debat que va tenir
lloc ahir i que s’atraquin a un inici de solució de problemes que
poden ferir la majoria dels ciutadans que poblen aquestes illes.
Des del Grup Socialista s’ha fet un esforç, les hem llegit totes
amb atenció, i podem coincidir amb  moltes, però òbviament no
podem coincidir amb aquelles que són perverses per si mateixes
o tenen, segons la intervenció de la Sra. Salom, un altre camí,
un altre viarany per arribar-hi, que és la discussió i presentació
d’esmenes als pressuposts, ha estat una expressió que ha
utilitzat, un raonament que ha utilitzat la Sra. Salom, posar xifres
perquè sí, que normalment són xifres aleatòries, perquè no
parteixen ni del coneixement, ni d’un estudi previ, ni d’unes
possibles solucions a problemes i posar xifres que condicionin
un document que ha de ser discutit d’aquí a poc temps en
aquest parlament, ens sembla una perversitat.

També ens sembla una perversitat quan es posen terminis
d’impossible compliment, votar-ho a favor només significaria
posar en evidència un govern que ja sap, de bell antuvi, que
aprovant aquests terminis tan curts, només es donen
instruments per seguir una cosa perversa que també ha dit el
portaveu del Grup Popular, que és que no es poden fiar d’una
part d’aquesta cambra, perquè açò és una perversitat, així com
una falta de memòria que té el mateixportaveu a algunes de les
propostes que han presentat.

Ja han dit altres que la 1 és d’impossible aprovació, perquè
Déu sol ajudar els dolents quan són més que no els bons; la llei
de sanitat no l’han desenvolupada, ara ens demanen tres
mesos, l’única cosa que es va aprovar de desenvolupament va
ser Gesma, Gesma que té incidència a Mallorca com a
instrument de privatització dels serveis sanitaris, que es
votaran en contra; igual que es votarà en contra aquesta falta
de diàleg, els diàlegs normalment se solen perdre per cada
banda, quan no hi ha diàleg no és culpa d’un només, s’ha
d’instar també l’altra part que posi el bo i millor que té si és que
vol solucionar problemes.

A la 5 acceptaríem el termini de sis mesos, demanaríem que
es canviàs, és una cosa tècnica, que es canviàs la paraula
“manuals” per “protocol”, que és més adient i és amb aquesta
terminologia que es fa feina des de la Conselleria d’Interior per
solucionar aquest problema i presentar-lo.

Les 47 són de difícil esbrinament, tengui un poc de
condescendència.

EL SR. PRESIDENT:

D’una en una, sí, però en bloc, ...

EL SR. PONS I PONS:

En el cas de cultura, que és la falta de memòria, avui
precisament fa un any que s’aprovava un text, que em sembla
que va estar a més consensuat pel Sr. Marí i Tur, em sembla, no,
ho sé cert, perquè tenc el Diari de Sessions aquí damunt, que
proposaríem que la 8 i 9 hi hagués un text, el text refós que es
va aprovar avui fa un any, exacte, que diu “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir
contactes amb el Govern de l’Estat per tal que habiliti una
partida de 800 milions de pessetes dins el període pressupostari
2000-2003, amb una distribució equitativa al llarg dels quatre
anys, el 2000 no van aparèixer, com que el 2000 no van
aparèixer, fins i tot els podem donar tres anys, del 2001 al 2003,
però recuperem aquell esperit de consens de fa un any, i no hi
hauria cap inconvenient a refondre aquestes dues propostes de
resolució, la 8 i 9, si es recuperàs un text semblant a aquest.

La segona part d’aquesta aprovació que va tenir aquest
document fa un any, diu “d’aquesta manera se solucioni” -
l’explicació la podem obviar, no importa, se sap perfectament
que van ser inversions del Govern d’Espanya les que van
procurar l’existència de biblioteques públiques, estatals a Palma
i a Maó i no a Eivissa i Formentera, per tant seria adient
recuperar aquest text que va procurar l’acord en aquell moment.

Amb tota la dificultat que suposa, la 12 també es votarà a
favor, perquè ja està començat, a pesar que hi ha bastants
dificultats, de zero a tres anys és un moment de l’educació on
no està molt clar si la influència de la família és millor que no la
d’institucions foranes a ella, però és una necessitat social des
del moment que les dones s’incorporen al món laboral.

Les transaccions del PSM són assumides pel Grup
Socialista, dependrà de la postura que tengui el Grup Popular
a transaccionar o a acceptar les modificacions que presenta el
PSM condicionen el vot socialista. A la 15, òbviament votarem
que sí. I, pel mateix raonament, tot el tema de dessaladores en
el moment en què es discuteix amb el Govern d’Espanya el
tractament de dessaladores, ens sembla excessiu que ja diguem
on han d’estar, si han de ser d’una grandària o d’una altra,
deixem que facin feina i discuteixin, i després ja direm a veure
on s’han de col·locar.

Finançament definitiu, la llei de consells, tenguin en compte
que parlam de la 34, que hi ha la llei de consells que es discuteix
en aquest parlament, que la mateixa llei de consells té una
apartat que diu, dóna el termini de sis mesos després de
l’aprovació de la llei per parlar de finançament, el Grup Popular
no va presentar esmenes a aquesta qüestió, ens semblaria
excessiva l’aprovació d’una proposta de resolució que va en
contra d’un document legal que es discuteix en aquesta santa
casa.
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La 35, que parla dels fons de compensació municipal,
l’aprovaríem si posassin el 2002, tenguin en compte que els
pressuposts  del 2001 estan discutits, aprovats pel Govern, i
d’aquí uns dies entraran en aquesta cambra, és molt complicat,
es podria fer una trampa, sempre, es podria fer una trampa, si els
pressuposts  contemplassin les diferents inversions que es
tenen previstes al municipi i diguessin que açò és un pla, seria
una manera de contestar d’una forma trapassera la seva
voluntat. Donem temps i discutim què significa un pla de
cooperació municipal. Per tant, si ens acceptassin el 2002, hi
hauria una transacció a la 35, l’acceptaríem, en lloc del 2001.

Votaríem en contra de les 36, 37 i 38. A la 39 votarem que no,
perquè veuran vostès als pressuposts  que ja hi ha una partida
que contempla aquesta actuació, la 40 modifica d’una forma
palesa el Pla de carreteres que es discuteix en aquests moments
amb el ministeri, i suposam que amb bona voluntat per part de
vostès  per ajudar que dugui a bon port aquesta discussió,
votaríem que sí la 41, i en serveis socials, tenint en compte que
a la 44, s’està redactant un pla d’immigració que és molt més
ample, que pot contemplar tots aquests desitjos positius que
vostès  manifesten amb aquesta proposta, igualment que a la 45,
que depèn molt del que es discuteix avui, en aquest moment,
sobre possibilitats de transferència als consells insulars.

El tema de la violència domèstica, és claríssim que sí, ens
podem posar d’acord, per tant a la 46 votarem que sí, i la 47 és
la contradicció que marcava el portaveu d’Esquerra Unida i
Ecologia, que degradar la conselleria a direcció general, quan se
li demana tanta actuació, ens sembla un contrasentit.

De ben de ver, passant per damunt ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, Sr. Pons, està molt excedit de temps, seria positiu
...

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies per la seva benevolència, Sr. President. Suposam
que les propostes  de transacció seran ben rebudes. Gràcies per
la seva atenció, senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons, en nom del Grup Socialista.

Arribats a aquest punt, que s’ha substanciat la defensa per
cadascun dels grups de les propostes  presentades i la fixació
de posició per part dels altres grups, donaríem 15 minuts, que
seran precisament les 13,30, que és l’hora que hem fixat per a la
votació, perquè puguin parlar-se entre els grups per saber si
s’accepten o no les transaccions. Reprendrem la sessió a les
13,30 hores.

EL SR. PRESIDENT:

Es reprèn la sessió. Procedeix ara la votació de les
propostes de resolució. En primer lloc, hauríem de conèixer les
transaccions plantejades a les propostes de resolució del Grup
Popular, que són les primeres, per ordre de registre d’entrada i,
en conseqüència, són les primeres que hem de votar als punts
5, 8, 9, 16, 18, 20, 21, 35, si s’ha arribat a algun tipus d’acord o
si hi ha unes propostes concretes de transacció.

Sra. Armengol, té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí, gràcies, Sr. President. La 18 no es transacciona, s’aprova
tal i com la presentava el Grup Popular, i les altres, si li sembla,
llegiré tal i com queda la proposta de resolució després d’haver
acceptar el Partit Popular les transaccions.

El punt 5, quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a elaborar en el termini màxim de
sis  mesos el protocol d’emergència dels arxius, museus i
biblioteques, gestionats per ala comunitat autònoma de les Illes
Balears”.

Les 8 i 9 es refan en una que diria: “El Parlament de les Illes
Balears insisteix en la necessitat de complir l’acord parlamentari
de 19 d’octubre de l’any 1999, referent a la creació de les
biblioteques d’Eivissa i Formentera”.

La 16 quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears, al Govern de l’estat espanyol i a la
Unió Europea a elaborar i dotar econòmicament un pla d’ajudes
específic per als  sectors ramaders que puguin resultar afectats
per la prohibició de la Unió Europea d’exportar el ramat fora de
les Illes Balears”.

La 20 quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a balisar les reserves marines pròpies de la comunitat
autònoma i senyalitzar les zones de reserva integral i veda”.

La 21 quedaria: “El Parlament de les Illes Balears acorda
crear de manera immediata una ponència parlamentària que
tengui com a objectiu avaluar l’impacte i les conseqüències de
l’epidèmia anomenada de la llengua blava”.

I la 35 quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern que en el pressupost de l’any 2002 figuri una partida
pressupostària per al futur fons de cooperació municipal”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol. El Grup Popular accepta les
transaccions amb els termes proposats?
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EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Dir-li que sí i comunicar-li també que
el Grup Popular retira la proposta de resolució 47. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí.

Aleshores, s’entén que les propostes de resolució 5, 8 i 9,
que s’han convertit en una, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 35, 41 i 46
del Grup Popular s’aproven per unanimitat?

Queden aprovades aquestes propostes.

Sotmetem a votació les propostes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13,
14, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28 a 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44
i 45 del Grup Popular, ja que la 47 ha estat retirada.

Senyores i senyors diputats que hi votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que hi votin en contra, posin-
se drets, per favor. Gràcies.

Abstencions? No n’hi ha.

Les propostes sotmeses a votació han tengut 26 vots a
favor, 29 en contra i, en conseqüència, queden rebutjades.

Passam a la votació de les propostes de resolució del Grup
Socialista. Pel transcurs del debat i la fixació de posicions,
plantejam que les propostes 1, 2, 3 i 4 podrien se aprovades per
unanimitat. S’entenen aprovades per unanimitat? Queden
aprovades.

Sotmeten a votació les propostes 5 i 7.

Senyores i senyors diputats que hi votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que hi votin en contra, posin-
se drets, per favor. Gràcies.

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació: 29 vots a favor, 26 en contra, en
conseqüència, queden aprovades aquestes propostes de
resolució.

Passam a votació la proposta 6 del Grup Socialista.

Senyores i senyors diputats que hi votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que hi votin en contra, posin-
se drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que s’hi abstenguin? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 29 a favor i 26 abstencions. En
conseqüència, queda aprovada aquesta proposta.

Passam a votació les propostes del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. Es pot entendre que les propostes 4, 5 i 6,
s’aproven per unanimitat? Queden aprovades aquestes
propostes.

Votam a continuació les propostes 1, 2 i 3 del Grup PSM-
Entesa Nacionalista.

Senyores i senyors diputats que hi votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que hi votin en contra, posin-
se drets, per favor. Gràcies.

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació: 29 vots a favor, 26 en contra. Queden
aprovades aquestes propostes de resolució.

Passam a votació la proposta 7 del Grup PSM-Entesa
Nacionalista.

Senyores i senyors diputats que hi votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que hi votin en contra, posin-
se drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que s’hi abstenen? Gràcies.

Resultat de la votació: 29 vots a favor, 26 abstencions. En
conseqüència, queda aprovada aquesta proposta de resolució.

Passam, a continuació, a votació, les propostes de resolució
del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista. Es pot
entendre, del debat, que les propostes 4, 5 i 6, queden
aprovades per unanimitat? Queden aprovades per unanimitat
aquestes propostes.

Passam a votació les propostes 1 i 3.

Senyores i senyors diputats que hi votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que hi votin en contra, posin-
se drets, per favor. Gràcies.

Resultat de la votació: 29 vots a favor, 26 en contra. Queden
aprovades aquestes propostes de resolució.

Passam a votació la proposta 2 del Grup d’Esquerra Unida
i Ecologista.
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Senyores i senyors diputats que hi votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que hi votin en contra, posin-
se drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que s’hi abstenguin? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 29 vots a favor, 26 abstencions.
Queda aprovada aquesta proposta.

Passam a les propostes de resolució del Grup Mixt. Les
votarem grup per grup dels que són dins el Grup Mixt, per ordre
de presentació. Les primeres són d’Unió Mallorquina, s’entén
que les propostes 1 i 2 d’Unió Mallorquina s’aproven per
unanimitat? Queden aprovades per unanimitat.

Del Grup d’Els Verds d’Eivissa, s’entén que les propostes
1, 2, 3, 4 i 6, queden aprovades per unanimitat? Queden
aprovades.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
proposta 5 d’Els Verds d’Eivissa i Formentera, posin-se drets,
per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que hi votin en contra, posin-
se drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que s’hi abstenguin? Moltes
gràcies.

Vots a favor, 29; abstencions, 26. En conseqüència queda
aprovada aquesta proposta.

Passam, en darrer terme, perquè així ha estat segons el
número de registre, a votar les propostes del diputat de la COP
de Formentera. S’entén que les propostes 1 i 2 es poden
aprovar per unanimitat? Queden aprovades per unanimitat.

Proposta 3 de la COP de Formentera.

Senyores i senyors diputats que hi votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que hi votin en contra, posin-
se drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que s’hi abstenguin? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 29 vots a favor, 26 abstencions. En
conseqüència, queda aprovada la proposta 3 de la COP de
Formentera.

I resoltes les votacions, s’aixeca la sessió, llarga. Gràcies.
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