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(El Sr. Vicepresident primer dirigeix el debat d’aquesta
sessió)

EL SR. PRESIDENT:

Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a
empezar el debate de las propuestas de resolución presentadas
por los diversos grupos parlamentarios, derivadas del debate
sobre la orientación política general del Gobierno.

El debate se hará de la siguiente manera: las intervenciones
de los portavoces seguirán el orden de menor a mayor
importancia numérica de los grupos, y luego las propuestas
serán votadas en orden de la presentación en el Registro de
entrada.

Habrá diez minutos para defender las propuestas, y habrá
una fijación de los demás grupos políticos de cinco minutos.
No habrá ni réplicas ni contrarréplicas, tal y como se acordó en
la Junta de Portavoces.

Tengo que decir que las votaciones no se producirán antes
de las doce y cuarto de hoy mismo.

Por tanto, empezaremos con las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Mixto. Tiene la palabra el Sr. Buades
para su defensa durante diez minutos. 

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar abans que finalitzi el proper període el projecte de
llei de biodiversitat al Parlament per a la seva discussió i
eventual aprovació.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar a partir del primer trimestre del 2002 un Pla de xoc
a favor de l'estalvi i les energies renovables que permeti
complir amb la Directiva 77/2001 de la UE, del Parlament
Europeu i del Consell Europeu de Ministres del 27 de
setembre del 2001.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar prioritat en la política d'habitatge social sobre sòl ja
edificat en lloc de sobre nou sòl sense la condició de solar o
en rústic i amb preferència per a l'oferta de lloguer, atenent
primer les demandes de les zones de les Balears més
deficitàries. 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Molt ràpidament, els Verds hem
presentat després del consens dins la majoria progressista
exclusivament tres propostes. Dues afecten medi ambient i una
habitatge. La primera el que intenta és comprometre el Govern
de les Illes Balears que abans d’acabar el proper període de
sessions presenti el projecte de llei de biodiversitat, aquesta llei
marc en matèria de gestió d’espais protegits. La segona és
referida a energia, perquè a part del Pla energètic es continuï, i
especialment a partir del trimestre que ve, donant compliment
a un pla de xoc en favor de l’estalvi i les energies renovables,

de tal manera que el nostre govern compleixi amb la recent
directiva comunitària del mes de setembre, que diu que el 22,1%
de l’energia consumida en els països de la Unió, i per tant
també a les Illes Balears i Pitiüses, l’any 2010 hauria de ser
d’origen net. I en tercer lloc, en tema d’habitatge social el que
demanam és que es doni prioritat a la construcció sobre sòl
edificat en lloc de donar-la a costa de nou sòl, que fins ara no
és solar, o bé a sòl rústic. I en segon lloc que la despesa en
habitatge social es faci sobretot fomentat l’oferta de lloguer per
davant de l’oferta d’adquisició, perquè creim que aquesta és la
política més adequada, i que ens acosta a la mitjana europea en
aquest sentit, i que permet també finançar més habitatge social
a disposició immediata de la nostra gent. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buades. Para fijar la posición, ¿grupos que
desean intervenir? Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene
la palabra la Sra. Amer. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Anunciar el vot favorable del Grup Parlamentari
Socialista a aquestes propostes de resolució presentades pel
Grup Mixt, en representació del Sr. Buades. Volem insistir des
del Grup Parlamentari Socialista en la defensa que els temes
socials i mediambientals que així ens demanen les ciutadanes i
els ciutadans de les nostres illes, i que signifiquen, per tant,
una millora de la vida i del benestar quotidià.

Amb la primera que ens presenta el Sr. Buades volem deixar
clar que estam a favor de la protecció del territori i del
manteniment de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes
de les Illes, i així és que en aquest debat, tal com exposava el
president Antich, s’ha parlat de polítiques mediambientals com
a peça angular de tota la política del Govern, de polítiques
actives de conservació, i precisament aquesta llei de
biodiversitat com a instrument, i per tant a favor per aquest
proper període de sessions, quant a la integració de polítiques
sectorials en temes d’aigua, de gestió forestal, de caça, de
pesca, de turisme, parlar de zones protegides, parlar de
protecció d’espècies i hàbitats, d’instrument, etcètera. Per tant,
també amb aquest consens, que és possible, volem insistir
també en aquella que fa referència a parlar, i és important, i és
una necessitat a més expressada des de fa molt de temps, del
Pla energètic de les nostres illes. Ja el tenim, i aquest pla
energètic precisament contempla aquestes energies alternatives
en aquestes tres àrees bàsiques, tant la solar, l’eòlica, com
també la biomassa. Per tant s’ha de continuar amb aquests
projectes d’instal Alar energies renovables a centres
d’ensenyament i hospitals, com ja es ve fent; també fomentar
a municipis, com també ja es ve fent; i per tant tot un conjunt
que ens impliqui en aquest pla per a estalvi i energies
renovables.

Ja en relació a la tercera proposta de resolució que ha
defensat el Sr. Buades, en relació a la política d’habitatge, jo
crec que és important l’impuls cap a la rehabilitació, recordar la
referència expressa del president a aquest debat, que parlava de
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més oportunitat per als que tenen més poder adquisitiu, o
també un impuls sense precedents, i és així. És així, i és
significatiu ja l’augment que hi ha hagut en ajudes en
rehabilitació, que s’han multiplicat per 6, hi feia esment en
aquest debat, en relació a la passada legislatura, com també
està previst en aquest pla de rehabilitació. Per tant, el suport del
Grup Parlamentari Socialista a aquestes tres propostes de
resolució que ens ha presentat el Grup Mixt. Gràcies, Sr.
President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Amer. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene
la palabra el Sr. Llamas.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. También cinco minutos para explicar
nuestro apoyo a las tres propuestas de resolución. En primer
lugar, a la primera comentar que efectivamente también
nosotros estamos a favor de la protección del territorio, pero
una protección racional, que incluya además del medio físico
también la flora, la fauna, el medio social, y desde luego el
respeto a la propiedad privada. No es tal vez la ley de
biodiversidad, cuyo borrador ya conocemos, la más adecuada
según nuestras previsiones, pero efectivamente, y repito,
estamos a favor de cualquier iniciativa que proponga la
protección del territorio, y con esto además también damos
contestación a una pregunta del Sr. Presidente ayer a nuestro
portavoz de grupo, respecto a si estaríamos de acuerdo o no en
presentar una ley de biodiversidad.

En la segunda propuesta también estamos de acuerdo, en
el ahorro de energías renovables y en el impulso de cualquier
tipo de energía limpia. De hecho -ya se ha comentado en esta
misma sala- encontramos graves deficiencias a este sentido en
lo que ha sido el Plan energético, con lo cual nuestro apoyo. Y
bueno, dentro de un tema pragmático o práctico, que estas
energías renovables sean impulsadas sobre todo en lo que se
refiere a viviendas de protección oficial, a edificios del
Govern..., en fin, a todo tipo de edificio público.

Y cuanto a la tercera, también estamos de acuerdo, estamos
bastante de acuerdo en que la política de rehabilitación es una
política importante a la hora de optimizar todo lo que se refiere
a suelo urbano, pero también hace hincapié en que hay que
proteger o hay que dar salida a las clases más desfavorecidas,
y que la vivienda de protección oficial, de régimen general,
también ha de ser impulsada. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Llamas. Pasaríamos entonces a las siguientes
propuestas de resolución, presentadas por el Grupo
Parlamentario d’Esquerra Unida i Ecologista. Su portavoz Sr.
Ramon tiene la palabra.

1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
solAlicitud del Govern de les Illes Balears d'aconseguir la
transferència de la gestió dels aeroports de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a augmentar els descomptes de les tarifes aèries als residents
de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears encoratja el Gove r n  a
continuar renegociant amb el Govern central el conveni de
carreteres. Al mateix temps, rebutja l'actitud del Ministerio de
Fomento de voler imposar el seu model de carreteres.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar augmentant la cooperació amb el
Tercer Món, dirigida a la satisfacció de les necessitats
humanes bàsiques i a la construcció de societats
democràtiques respectuoses amb els drets humans.

5. El Parlament de les Illes Balears encoratja el Govern de
les Illes Balears a continuar negociant amb els representants
de l'Administració central el desenvolupament i l'aplicació
del Règim Especial de les Illes Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
completar l'elaboració del Pla sociosanitari de les nostres
illes i a la seva presentació davant la Cambra.

EL SR. RAMON I JUAN 

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista presenta sis propostes de
resolució a aquest debat, que passaré a explicar a continuació.

La primera d’elles fa referència a l’acord del Consell de
Govern de les Illes Balears, de solAlicitar de l’Estat la gestió dels
aeroports de les Illes Balears. Nosaltres evidentment estam
d’acord amb aquesta solAlicitud, però també ho voldríem
enllaçar amb un acord que es va prendre en el plenari d’aquest
parlament el dia 29 de febrer del 2000, en què va haver-hi acord
de tota la cambra, en aquells moments s’estava parlant d’una
altra qüestió. L’anterior ministre de Foment estava amb la idea
de privatitzar els aeroports de tot l’Estat i deixar absolutament
al marge les institucions d’aquesta comunitat. En el seu moment
va haver-hi una gran oposició a aquesta intenció. Actualment,
amb unes circumstàncies diferents, amb una crisi mundial que
afecta bàsicament les línies aèries, hem comprovat que del que
es tractaria és que realment la gestió de tots els aeroports de les
Illes Balears estigués en mans de tota la comunitat autònoma.
Pensam que no hi ha raons estratègiques de caràcter estatal, a
pesar del que s’ha dit alguna vegada, perquè això hagi d’estar
en mans del Govern central. Els aeroports són efectivament
estratègics, però són estratègics per a nosaltres. És un tipus
d’instal Alació absolutament fonamental per a la nostra
comunitat, i per tant pensam nosaltres que la gestió hauria
d’estar en mans de la comunitat autònoma. Així ho creim
nosaltres, i ens agradaria que hi hagués una gran coincidència
sobre aquest fet, de tal manera que es reforçàs la posició del
Govern de les Illes davant el Govern de l’Estat.

La segona proposició també fa referència al tema aeri, una
qüestió també d’absoluta actualitat, i també reclamada per molts
dels sectors socials de les nostres illes, perquè la pujada
permanent del preu de les tarifes aèries ens deixa en una
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situació realment difícil a l’hora d’utilitzar aquest mitjà, que és
absolutament imprescindible per a nosaltres. La veritat és que
els efectes beneficiosos de l’augment dels descomptes pujant
al 33%, com ha reconegut pràcticament tot el món, han estat
absolutament desbordats per les successives pujades de les
tarifes aèries per diversos motius, entre els quals evidentment
les taxes aeroportuàries són importants. També l’augment de
les assegurances, i tota una sèrie de factors. El cert és que cada
vegada és més car viatjar entre les illes, i de les illes a la
península, i per tant s’hauria d’aconseguir augmentar aquest
descompte per a residents de les Illes Balears, per passar, com
es reclama insistentment, al 50%.

La tercera proposició fa referència al conveni de carreteres
i aquesta actitud del Govern central d’una certa prepotència,
d’una marginació cap a les Illes Balears, i de voler imposar,
aprofitant que ells tenen els recursos econòmics, el model de
carretera de les nostres illes, en contra de la voluntat de les
institucions de les nostres illes, cosa que, com es va veure ahir,
no passa a totes les comunitats, sinó que passa en aquesta,
perquè sembla ser que el Govern de les Illes Balears no agrada
al Govern de l’Estat. Per tant, és donar suport a la posició del
Govern de les Illes Balears, animar-los a continuar negociant
amb el Govern central, de tal manera que es pugui aconseguir
que el Govern central aporti els recursos que ha d’aportar per
a les carreteres de les Illes Balears, però sense condicionar el
seu traçat, i respectant la voluntat de les institucions de les
Illes.

La quarta proposta fa referència a instar el Govern de les
Illes Balears que continuï augmentant la cooperació amb els
països del tercer món, i continuar augmentant perquè aquesta
comunitat, que dedica el 0,77% creim que és una de les
comunitats, sinó la que més recursos destina, que l’entrada del
Govern progressista ha suposat un augment important de la
colAlaboració internacional, però nosaltres pensam que s’ha de
continuar augmentant, i així també ho recollia el pacte per a la
constitució del Govern de les Illes Balears, que era aconseguir
en aquesta legislatura arribar a l’1%. També deim en la
proposició que aquesta colAlaboració vagi dirigida bàsicament
a la satisfacció de les necessitats humanes bàsiques, i també
que siguin respectuoses amb els drets humans. Pensam que és
important, perquè moltes vegades davant la idea que es fa una
colAlaboració internacional, moltes vegades hi ha quantitat s que
no arriben a les persones necessitades, que serveixen per donar
suport a governs autoritaris o corruptes, i que no arriben a la
gent més necessitada. Creim que l’augment de la colAlaboració
internacional és una necessitat imperiosa, en aquest món que
cada vegada hi ha més diferències entre països rics i països
pobres, que això és necessari per qüestions de solidaritat, però
fins i tot de qüestions d’un cert egoisme, en aquest moment
d’intranquilAlitat mundial pensam que una de les maneres més
importants d’assegurar unes certes relacions internacionals
més tranquilAles i més normals és eliminant les grans injustícies
i les grans diferències que hi ha entre països, perquè si no, a
part de ser una situació injusta, creim que tampoc no
s’aconseguiran objectius que es volen aconseguir per altres
mitjans.

La proposició número 5 fa referència a aquesta qüestió que
la tractam habitualment en aquest parlament, que va ser el
banderín de enganche a la seva època del Partit Popular, era el
que havia de resoldre tots els problemes, es va aprovar una llei,
però aquesta llei no s’està aplicant més que en una petita part,
i el que donam suport des d’aquí a la posició negociadora del
Govern de les Illes Balears de cara a l’Administració central per
aconseguir que a la fi hi hagi una aplicació autèntica del règim
especial de les Illes Balears.

I la proposició número 6 és instar el Govern a completar i
presentar davant aquesta cambra el Pla sociosanitari. En aquest
parlament, si no vaig equivocat, el febrer del 2000 es varen
aprovar dos punts d’una moció del Grup Parlamentari Popular
en què es donava un termini de 18 mesos al Govern per a la
seva elaboració. Nosaltres pensam que, al contrari del que diu
el grup de l’oposició, el govern està complint bàsicament els
compromisos a les resolucions d’aquesta cambra; aquí sabem
que està molt avançat, i sabem també que és molt complexa
l’elaboració d’un pla sociosanitari. El que demanam és que de
la manera més urgent que sia possible es completi aquest pla,
que s’ha hagut de fer de bell nou perquè no hi havia treballs
previs dels governs anteriors, es presenti a aquesta cambra i es
pugui debatre entre tots els grups. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ramón. Para fijar la posición ¿grupos que
deseen intervenir? Por el PSM-Entesa Nacionalista tiene la
palabra el Sr. Buele. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista volem fixar la nostra posició respecte
d’aquestes propostes de resolució que ha presentat el Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista, i volem dir que
estam totalment d’acord amb totes sis, per molts de motius, no
només perquè siguin congruents amb la matèria que ha estat
objecte d’aquest debat, aquest debat que vàrem començar
despús-ahir amb l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears, sinó perquè afecta, des del nostre punt de vista,
tres aspectes que són bàsics i fonamentals dins aquesta
política general del Govern de les Illes Balears; un que afecta a
sanitat, que és una de les necessitats més agudes que està
p atint la societat de les Illes Balears, i per tant la necessitat
imperiosa que aquest pla sociosanitari es completi, s’elabori i
es dugui a terme.

Un altre segon aspecte importantíssim per a nosaltres és el
que fa referència a la matèria econòmica, i aquesta proposta de
resolució en reflecteixen dues que van directament cap aquí;
una amb la defensa del règim especial, la defensa d’aquest
desenvolupament i d’aquesta aplicació del règim especial per
a les Illes Balears, i un altre en relació a la cooperació
d’aquestes Illes Balears amb el desenvolupament del tercer
món, indicant-hi aquells dos aspectes que nosaltres també
creim que val la pena remarcar, com són l’atenció a necessitats
humanes bàsiques, i com són la construcció de societats
democràtiques.
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I finalment el tercer bloc d’aquestes propostes a nosaltres
també ens satisfà molt poder donar suport, perquè intenten
estimular i promoure una política de transport que les Illes
Balears necessiten: aquest conveni de carreteres, aquests
descomptes en les tarifes aèries i aquesta gestió dels aeroports,
tres aspectes que afecten una de les polítiques que el Govern
de les Illes Balears amb més intensitat ha de desplegar. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buele. Por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra el Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. És obvi que des del Grup Parlamentari Socialista
votarem a favor, però no votarem a favor per qüestions de
pacte o de compromís previ, sinó per convenciment que són
propostes assenyades i possibles. Els blocs en què estan
separades són ben suggerents. N’hi ha un que utilitzam amb
freqüència a aquesta cambra, que és el règim especial, i
l’utilitzam moltes vegades per dir-nos picardies d’una banda i
de l’altra d’aquesta sala, però que no hauríem d’oblidar un fet.
Si bé es cert que en un principi el Grup Socialista almanco va
votar en contra, una vegada que una llei està aprovada i
publicada, no es mirin les majories i minories que les puguin
aprovar, sinó que està publicada, i que ha de respondre a tots
els ciutadans. No hi ha ningú que pugui alAlegar sobre una llei
una paternitat una vegada publicada. I ens satisfà que la
proposta digui “continuar negociant”, que és una postura
sàvia, sabent que hi ha problemes de bell antuvi, però que amb
una postura oberta, tant per part del Govern d’Espanya com de
la comunitat autònoma, és una relació amb governs que s’ha
d’establir, a fi de donar compliment a un text  que obliga tots els
espanyols.

També dins aquesta llei de règim especial podríem
contemplar els altres, estan relacionats amb transports. La
transferència o l’administració dels aeroports de les Illes per
part de la comunitat autònoma en principi no és cap disbarat, i
estaríem absolutament d’acord. Però el que sí és important és
sobre la repercussió que ha tingut últimament l’augment de les
tarifes aèries, sent aquest un mitjà que obliga a qualsevol que
visqui aquí, i ha augmentat d’una forma notable. Pràcticament
el 25% de descompte, que era saludat com un avanç important
quant a mobilitat de la població d’aquestes illes, ha estat
absorbit pels augments sobre les tarifes aèries, que uneixen o
haurien d’unir els habitants d’aquestes illes amb altres indrets
d’Espanya. Per tant, també és important.

I tindríem les dues darreres, que seria el Pla sociosanitari, un
pas previ perquè es puguin arbitrar polítiques d’igualtat,
p erquè tots els ciutadans que aquí viuen, per damunt de la seva
situació econòmica, tenguin cobertes les seves necessitats
mínimes en el que més importa, en necessitats bàsiques i salut,
que són dos principis bàsics per a aquest principi tan difícil
d’igualtat que tots defensam, jo supòs que dretes i esquerres
hi estaríem d’acord.

I per últim el del tercer món, que actualment té importància,
en la mesura que s’ha produït un enfrontament del globalisme
laic d’occident i ric, amb el fonamentalisme religiós d’orient,
que de cada vegada som més els que creim que no és tràmit la
utilització de la força que es pugui resoldre el problema, i sí a
través de, no diré diàleg, perquè al diàleg cadascuna de les
parts manté el seu punt de vista, i no davallen del ruc per
atracar-se una postura a una altra, però sí que passa per un
millorament de la situació econòmica i per la universalització del
sistema polític que, essent el que té més vicis del món, que és
la democràcia, encara no n'hi ha cap que l'hagi superat. Són
raons suficients perquè el Grup Socialista voti a favor de les
propostes del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pons. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el Sr. Piña.

EL SR. PIÑA I SAIZ:

Con la venia, Sr. Presidente. Senyores i senyors diputats. El
nostre grup, com és pràcticament evident, i no per raons, com
ha esmentat qui m'ha precedit en l'ús de la paraula, de pacte,
sinó per pur contingut substantiu, donarà suport a una sèrie de
les propostes que se'ns presenten per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista. 

No hi ha cap dubte que augmentar la cooperació amb el
Tercer Món, dirigida a la satisfacció de les necessitats humanes
bàsiques i a la construcció de societats democràtiques
respectuoses amb els drets humans, ha de ser sustentada per
qualsevol que tengui la més mínima sensibilitat democràtica i,
a pesar del que s'ha dit alguna vegada en aquesta cambra,
aquest grup no solament té, i tots i cadascun dels seus
membres, una clara sensibilitat democràtica, sinó unes
profundes conviccions democràtiques.

Quant a continuar negociant amb els representants de
l'administració central el desenvolupament de l'aplicació del
règim especial de les Illes Balears, naturalment, és una actuació
que es va aconseguir per part de governs del Partit Popular, i el
que tots volem és que s'apliqui totalment d'una vegada.

L'elaboració d'un pla de serveis sanitaris a les nostres illes
i la seva presentació a la cambra, és una necessitat palesa i per
tant li donarem suport amb moltíssim de gust.

I millorar el règim de descomptes de les tarifes dels vols que
uneixen les illes entre si i les Illes amb la resta d'Espanya,
naturalment en som partidaris.

Ara bé, renegociar con el Gobierno central el convenio de
carreteras, no hay nada que renegociar, el convenio existente
es nuestro convenio, el modelo de carreteras que este modelo
presenta es el modelo que defiende nuestro grupo y ha sido
puesto de manifiesto en repetidas ocasiones, y sin ir más lejos,
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ayer por la tarde. Por lo tanto, de ninguna manera podemos
apoyar esa propuesta.

Y en cuanto a la transferencia de la gestión de los
aeropuertos de la administración central a la autonomía, siendo
totalmente partidarios de la desconcentración y de la
descentralización, lo que siempre hemos notado es que a la
hora de hablar de las transferencias de la gestión aeroportuaria,
la participación en la gestión o cualquier tipo de iniciativa de
ese estilo, nadie expone las razones por las que cree que éste es
un modelo mejor, nadie expone cómo mediante esa
transferencia se va a mejorar la gestión del aeropuerto. Hay una
especie de aspecto de rapiña sobre la cosa pública que de
ninguna manera podemos apoyar, y en el convencimiento que
ese planteamiento lo único que puede hacer es empeorar una
gestión que, desde luego, necesita ser mejorada, en forma
alguna apoyaremos esta propuesta.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Piña. ¿Podría aclarar con numeración a las que
van a dar apoyo, por favor?

EL SR. PIÑA I SAIZ:

Por supuesto, Sr. Presidente y gracias. A la 1 no, a la 3 no,
a las 2, 4, 5 i 6 de las presentadas por el Grupo Parlamentario
d'Esquerra Unida i Ecologista, i que crec que tenen el núm. de
registre ..., bé, vostè ho sap millor que jo, sí. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Piña.

Pasaríamos a las siguientes propuestas de resolución,
presentadas por el Grupo Parlamentario PSM-Entesa
Nacionalista. Tiene la palabra su portavoz, el Sr. Bosco Gomila.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a complir el previst a la Llei de règim especial per a les
Balears que encara no s’ha desenvolupat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes a dur a terme els tràmits adequats per institucionalitzar
la presència del Govern de les Illes Balears als organismes de
la Unió Europea, de manera no inferior a l’establert pels
estats de la Unió Europea d’abast federal

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes a crear un model audiovisual propi per tal de fomentar
la identitat cultural i lingüística, i afavorir a l’ensems la
integració de la gent nouvinguna a les nostres illes.

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

5. El Parlament de les Illes Balears ins ta el Govern de les
Illes a fomentar l’ús de codis de fonts obertes per tal
d’integrar més gent de les Illes Balears a la xarxa d’Internet,
per impulsar el comerç electrònic.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes a implantar l’accés gratuït de la gent usuària de la xarxa
d’Internet a l’edició digital del Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sis són les propostes de resolució que presenta el
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista després d'aquest
debat de política general, i la primera, malgrat sigui reiterativa,
no només perquè ha sortit reiterades vegades en aquest debat,
sinó durant tota aquesta legislatura, i també hi ha altres grups
que la presenten com a proposta de resolució, nosaltres volem
instar el Govern de l'Estat que compleixi les lleis que el Congrés
dels Diputats aprova i que afecten les Illes Balears. En aquest
debat hi haurà grups que presentaran i que reclamaran la
vigència de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia, com si
algú dubtés que aquestes dues lleis estiguin en vigor.
Nosaltres creim que la llei que el Govern de l'Estat es pensa que
no està en vigor o que hi està parcialment, no és altra que la
Llei de règim especial de les Illes Balears, que va ser la bandera
del qui ara és ministre Matas, quan va ser conseller d'Hisenda
d'aquest govern. Per tant, que el Govern de l'Estat s'impliqui
molt més en l'acompliment d'aquesta llei i es vagin creant i
convocant totes les comissions que en aquests moments estan
creades i creant les que falten per crear. Per tant, el Govern de
l'estat hauria de ser conscient que les lleis són per complir-les
i que la Llei de règim especial de les Illes Balears també ho és i,
per açò demanam que aquest parlament insti a complir al
Govern de l'Estat la Llei de règim especial de les Illes Balears,
amb el que encara no s'ha desenvolupat.

La segona proposta és demanar al Govern de les Illes que
dugui a terme els tràmits adequats perquè la presència del
Govern de les Illes Balears als organismes de la Unió Europea
sigui molt més important del que ho és en aquest moment. Som
conscients del fort rebuig que té aquesta qüestió al Govern de
l'Estat per tal que les comunitats autònomes puguin defensar
davant la Unió Europea les competències que tenen
transferides en exclusiva i que no ho hagin de fer mitjançant
l'Estat o que l'Estat faci d'intermediari entre les comunitats
autònomes i la Unió Europea. Volem que el Govern continuï
treballant en aquest sentit, tot i ser conscients d'aquestes
dificultats.

Pel que fa al punt tercer, creim que perquè hi hagi una
vertadera normalització de la nostra llengua i de la nostra
cultura, el que més influeix perquè aquesta sigui efectiva, són
els mitjans audiovisuals i d'aquest, sobretot la televisió. Per açò
demanam al Govern de les Illes Balears que creï un model
audiovisual propi i que fomenti la identitat cultural i lingüística
del nostre país. Ahir es va parlar molt, en el debat, aquests dos
dies, s'ha parlat molt d'immigració, de la immigració que rebem
a les Illes Balears, i nosaltres creim que una eina molt important



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 74 fascicle 4/  6, 7 i 8 de novembre del 2001 3235

 

per afavorir la incorporació d’aquests nous balears que arriben
a les nostres illes pot ser la televisió, perquè doni a conèixer la
nostra llengua, perquè doni a conèixer la nostra cultura, i per
tant necessitam un model propi de televisió, d’una televisió
arrelada al país i conscient i compromesa amb la nostra llengua
i la nostra cultura.

En aquests moments, i davant la situació que s’està vivint
de guerra a Afganistan i de conflicte internacional arreu de tot
el món, nosaltres creim que és bo que aquest parlament es
pronunciï i rebutgi qualsevol casta de violència que es
pretengui imposar a qualsevol indret del món, i propugnar els
valors del més estricte respecte cap als drets a les persones i als
pobles. En aquest sentit també volem incloure la violència que
hi ha a l’Estat espanyol, on ahir va caure la darrera víctima a
mans del terrorisme d’ETA.

I les dues últimes que presentam van referides a l’accés dels
ciutadans a la xarxa d’Internet. La número 5, la primera, és per
facilitar l’accés dels ciutadans de les Illes i que tenguin més
fàcil aquest accés a Internet i, per tant, demanam que el Govern
fomenti l’ús de codis de fonts obertes per tal d’integrar més
gent de les Illes Balears a la xarxa. I la segona és per demanar
que tota la gent que estigui connectada a Internet pugui accedir
de manera gratuïta a l’edició digital del Butlletí Oficial de les
Illes Balears. Hi ha altres comunitats autònomes que ja tenen
aquest accés gratuït al Butlletí Oficial de la seva respectiva
comunitat autònoma, i nosaltres volem que nostra sigui la
següent i que, per tant, tothom pugui accedir de manera gratuïta
a través d’Internet al que són les normes que van aprovant les
diferents administracions de les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Gomila. ¿Grupos que deseen intervenir? Por el
Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Sr. Marí Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, he de dir
primerament que el Grup Parlamentari Socialista donarà suport
a totes i cadascuna de les propost es de resolució presentades
pel Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, i els
donarem suport perquè consideram que són encertades i que
cerquen solucions a alguna de les qüestions importants per a
la nostra comunitat autònoma, com són el desenvolupament del
REB, totalment d’acord en tot el que ha dit el portaveu del PSM
en aquest sentit; institucionalitzar la presència del Govern de
les Illes als organismes de la Unió Europea, crec que és
important; la creació d’un model audiovisual propi per fomentar
la nostra cultura i la nostra llengua i per afavorir la integració
dels immigrants de les nostres illes; el posicionament en contra
la violència i la defensa dels drets de les persones i els pobles;
així com les dues últimes, que fan referència a donar un impuls
al comerç electrònic per Internet, i l’altra l’accés gratuït dels
usuaris d’Internet a l’edició digital del Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Són qüestions que el nostre grup hi està d’acord. Per tant,
sense res més reiteram el nostre suport a aquestes resolucions.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Marí Serra. Por el Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, hem
estudiat molt acuradament les propostes que ens ha fet el Partit
Socialista-Entesa Nacionalista, PSM, i els puc avançar que el
Grup Parlamentari Popular donarà suport a les propostes 1, 4,
5 i 6, i no pot donar suport a les 2 i 3. 

Em referiré a les quatre propostes que nosaltres votarem
favorablement. Efectivament, el Grup Popular a la proposta
número 1 no tan sols crec que insta el Govern de l’Estat a
complir el previst en el règim especial, però també vull matisar
que el Govern de les Illes Balears es posi les piles, faci projectes
i els presenti a Madrid, com és el cas de l’elaboració del
Projecte de reguiu amb aigües depurades i que d’una vegada es
presenti a la comissió mixta, perquè recordem que el protocol es
va signar, Govern i Ministeri d’Agricultura, l’abril del 99. És una
petició, és una proposta de resolució que any rere any
nosaltres presentam i que no fan res.

Nosaltres, a la número 4, a la vostra proposta de resolució,
com no pot ser d’una altra manera, el Grup del Partit Popular
rebutja qualsevol casta de violència que pretengui imposar-se
des de qualsevol indret del món i també d’Espanya. S’ha de
recordar que des que hi ha democràcia el nostre país està en
guerra amb el terrorisme, amb un terrorisme d’ETA vil i
rebutjable, i amb tots aquells que li donen suport, perquè si no
és d’aquesta manera difícilment nosaltres podem superar
aquest estat de violència. Nosaltres ho sabem en les nostres
pròpies carns perquè només mata per ideologia, per idees, així
com també ho saben els militants del Partit Socialista. Per tant
jo crec que és molt oportú aquí recordar en aquest moment
aquest rebuig unànime i radical de la violència, i més en aquest
moment, que després de l’11 de setembre tenim un perill d’una
expansió violenta arreu del món i en el país i en el mitjà.

A les números 5 i 6 nosaltres creim, sortosament, que la
nova economia és un instrument a la societat de la informació
i de la comunicació, ens obre les portes a un mercat únic i
global. Ens satisfà que per fi el Partit Socialista PSM se n’adoni
que és important, que açò és una cosa molt important. Jo
només recordaria que l’any passat el Grup Popular va presentar
una resolució que demanava que el Govern presentés un pla
d’actuació que avaluï els punts febles de les oportunitats
precisament del comerç de les Illes dins la xarxa informàtica,
dins la xarxa d’Internet i tota aquesta economia globalit zadora
de les noves tecnologies. Així no ho va creure important, hem
perdut un any, però en qualsevol cas ben rebut sigui l’instar el
Govern perquè s’integri a les Illes Balears a través de la xarxa
Internet el comerç electrònic.
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També la 6 és entrar més comunicació i informació a l’abast
de totes les cases i tota la gent de les nostres illes, i com més
s’apropi l’administració a l’administrat tant de bo. Jo crec que
és un dels reptes que hi ha pendent, que any rere any el Govern
i el president ho diu aquí, que farà plans d’innovació i
d’informació i de noves tecnologies, però any rere any veim
que açò és estèril i constatam una pèrdua progressiva
d’oportunitats que tenim.

Per altra part no podem donar suport a la número 2 perquè
Europa es construeix a través de l’Europa de les nacions i
també de les regions, on la nostra comunitat està suficientment
representades i les nostres propostes arriben a BrusselAles, per
dir-ho de qualque manera. Però jo crec que abans el Partit
Socialista de Menorca hauria de discutir amb els seus socis del
pacte d’esquerres el tema del federalisme, a veure si és quadrat
o asimètric, i a veure quin tipus de federalisme vol, perquè si no
sabem què volem difícilment podem anar després a BrusselAles
a demanar i a reivindicar una sèrie de drets que ens pensam que
tenim, però nosaltres mateixos hem de ser conseqüents i hem de
saber exactament què volem i què tenim. Nosaltres estam per la
Constitució; el Grup del Partit Popular creu que la Constitució
té prou i amplis mecanismes per dur endavant en el projecte
europeu totes aquestes noves iniciatives que bé podem ser
capdavanters dins la Mediterrània occidental. Jo crec que en
açò, nord-sud, Balears té un gran projecte de futur i crec que és
per aquí que s’hauria de defensar.

I per acabar no podem de cap manera donar suport a la
número 3 perquè açò és una televisió local, i nosaltres creim
que hi ha altres prioritats a la nostra comunitat autònoma més
urgents. Jo crec que 700 milions de pessetes per a la llengua
crec que és una quantitat extraordinàriament import ant i que
podem fer molts de projectes d’integració. Nosaltres mateixos,
per no dir que no volem açò però que no volem res, tenim dues
propostes, la 47 i la 48, que el Grup Popular presentarà
oportunament, que crec que donen molt de suc i molta
consistència de futur per garantir aquesta llengua nostra,
aquesta llengua de convivència que ningú no s’ha de sentir
exclòs.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Camps. Ahora tocarían las propuestas de
resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista;
tiene la palabra su portavoz la Sra. Armengol.

1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
l’Estat espanyol perquè prioritzi l’execució d’inversions a les
Illes en matèria de carreteres, respectant, igual que ho fa en
altres territoris, la competència del Govern de les Illes
Balears en el disseny del corresponent pla i successives
modificacions del mateix, compensant així els efectes de la
insularitat, en compliment de l’article 16 de la Llei 30/98, de
29 de juliol de règim especial.

2. El Parlament  de les Illes Balears insta al Govern de
l’Estat espanyol perquè colAlabori econòmicament amb el

Govern de les Illes Balears en la potenciació del transport
ferroviari, amb un finançament per càpita similar a la resta
del territori peninsular, compensant així els efectes
d’insularitat, en compliment de l’article 10 de la Llei 30/98,
de 29 de juliol de règim especial.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a promoure els canvis legislatius necessaris per tal que
el Senat esdevingui l’autèntica cambra de representació
territorial.

4. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
l'Estat que de manera urgent reguli la participació de les
comunitats autònomes al Consell de la Unió Europea.

5. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
l’Estat 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, de 29 de juliol,
de règim especial de les Illes Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears constituirà una
ponència en el si de la Comissió d’Assumptes Socials per tal
d’estudiar les possibles modificacions de la Llei electoral de
la comunitat autònoma de les Illes Balears així com de la Llei
Orgànica del Régimen Electoral General, amb la finalitat que
a les eleccions del 2003 quedi garantida la paritat a tots els
trams de les llistes electorals. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats i senyores
diputades, des del Grup Parlamentari Socialista, després de
viure amb passió aquest debat de l’estat de la comunitat, hem
fet una anàlisi de totes les intervencions, tant del president del
Govern com de tots els grup s parlamentaris. Hem escoltat
atentament, també hem fet una valoració de com veim l’estat de
la nostra comunitat, i avui presentam en aquesta cambra per a
la seva aprovació sis propostes de resolució, sis propostes que
centram en el fet que en aquests dos dies, tres dies, ja, de
debat, hi ha hagut moltíssimes alAlusions, jo crec que per part
de molts de portaveus, així com també del president del Govern,
que nosaltres compartim, al fet que tenim un cert moment, en
aquesta comunitat autònoma i a l’Estat espanyol, d’una clara
involució autonòmica. 

Des de la majoria absoluta del Partit Popular realment es fa
difícil poder governar amb tranquilAlitat i donar solucions als
problemes dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears
amb un govern que no creu en l’estat de les autonomies, com
així demostra aprovant lleis en contra de les comunitats
autònomes, en contra, fins i tot, d’institucions com la
universitat, cosa que veim aquests dies, ahir mateix amb la
manifestació en contra de la Llei d’universitats, aprovant la Llei
de responsabilitat del menor, que implica un finançament de les
comunitats autònomes sense ni tan sols haver estat parlat amb
aquestes comunitats autònomes, i per tant entenem que hi ha
un moment greu d’involució autonòmica i de manca de
confiança en l’Estat de les autonomies.
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Nosaltres entenem, des del Grup Parlamentari Socialista, que
no són de rebut, com aquí s’ha denunciat aquests dies de
debat, tots els recursos d’inconstitucionalitat que posa el
Govern de l’Estat al Govern de les Illes Balears, la manca de
finançament, la manca d’inversions i, per tant, tot això ens fa
suposar que hem de prendre qualque mesura perquè aquesta
situació que vivim a les Illes Balears durant aquests anys de
govern del Partit Popular a l’Estat espanyol no es puguin
repetir; hem de canviar les regles de joc perquè això pugui ser
un estat on la convivència entre comunitats autònomes sigui
una realitat.

Per tant nosaltres, per això, proposam des del Grup
Parlamentari Socialista com a cosa immediata la reforma del
Senat. Nosaltres entenem que això implica una reforma de la
Constitució, a la qual defensam, per reformar el Senat per
convertir-lo en una vertadera cambra de representació
territorial, una vertadera cambra on les comunitats autònomes
puguin expressar les seves opinions, puguin decidir sobre les
lleis estatals que afecten les comunitats autònomes, i hi pugui
haver una cambra de diàleg entre el Govern de l’Estat i el
govern de les comunitats autònomes, i una cambra de diàleg
entre les diferents comunitats autònomes entre si. Entenem que
cap aquí ha d’anar l’Estat espanyol seguint la tradició de tots
els estats federals. 

Per això esperam el suport d’aquesta cambra per transmetre
a les Corts Generals la preocupació del Parlament de les Illes
Balears, així com també entenem que hi ha d’haver un canvi en
el si de la Unió Europea, tot entenent que en el Consell de la
Unió Europea han d’estar representades les comunitats
autònomes representant l’estructura competencial que té l’Estat
espanyol. A l’Estat espanyol és veritat que les comunitats
autònomes de cada vegada tenen més competències i volem
que això quedi reflectit a la Unió Europea; les competències que
ens són pròpies les volem defensar nosaltres en el si de la Unió
Europea. Per això demanam el suport en aquesta cambra, t o t  i
que sabem que la majoria absoluta del Partit Popular ho
impedeix, com així ho vàrem veure a la prop osició de llei que va
presentar el Grup Parlamentari Socialista el Congrés dels
Diputats i que no va tenir el suport del Partit Popular, que és
majoritari però que és l’únic partit que va votar en contra. Per
tant jo crec que això també ens ha de fer alertar i donar
esperances que aquest canvi pot ser real quan el Partit Popular
deixi de tenir la majoria absoluta a l’Estat espanyol.

Altres propostes de resolució van molt lligades a aquesta
qüestió que els explicava, que resulta que el Govern de l’Estat
té clarament una obsessió negativa en contra del Govern i de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i no aplica lleis, que
n’ha fet senyera, com la Llei del règim especial per a les Illes
Balears, aprovada des del 98 i encara no en tenim cap cosa que
ens complagui, als ciutadans de les Illes Balears. Posam tres
propostes de resolució, definim la no aplicació del REB i la
injustícia que es comet amb les Illes Balears; una va sobre
carreteres, una altra transport ferroviari i l’altra per les beques
per als estudiants que han d’anar fora de les Illes Balears, que
han d’estudiar a la península. Només són tres exemples de la
manca de compliment de la Llei de règim especial de les Illes
Balears però que volem remarcar de forma especial.

Tema de carreteres. Nosaltres tenim competència en
carreteres i tenim dret a dissenyar les carreteres que volem per
a les Illes Balears. Ahir el president posava molt clar l’exemple
que a la Generalitat valenciana sí se li deixa decidir; a la
comunitat autònoma de les Illes Balears no se li deixa decidir.
Nosaltres volem rompre aquesta imposició de l’Estat espanyol
sobre les Illes Balears.

Quant al transport ferroviari s’ha repetit aquests dies, i ho
volem deixar palès avui com a proposta de resolució, que el
Govern del Partit Popular, el Govern del Sr. Aznar, ha fet un pla
estatal sobre transport ferroviari d’alta velocitat de 6,7 bilions
de pessetes en vuit anys. Això significa 150.000 pessetes per
habitant per vuit anys als habitants de la península espanyola;
en els pressuposts generals de l’Estat del 2002 el Govern de
l’Estat del Sr. Aznar disposa una partida pressupostària en
temes de transport ferroviari per a les Illes Balears de 18 milions
de pessetes. Si agafam la proporció dels vuit anys, això
significa 200 pessetes per habitant de les Illes Balears en
inversions en transport ferroviari, o sigui, 150.000 pessetes per
als habitants de la península, 200 pessetes per als habitants de
les Illes Balears en inversions en transport ferroviari. Nosaltres
evidentment és fàcil evidenciar que és una injustícia greu
contra les Illes Balears i en demanam una ràpida solució.

L’altra que anunciava del tema del REB fa referència a les
beques d’estudiants. Ja l’any passat el Grup Parlamentari
Socialista va presentar aquesta proposta de resolució, no ha
estat atesa pel Govern de l’Estat, i nosaltres demanam que en
compliment de la Llei del règim especial de les Illes Balears i en
compliment de la justícia que ens pertoca, es donin beques als
estudiants que, perquè aquí no tenim totes les disciplines
universitàries que s’haurien de menester, han d’anar a estudiar
fora del territori de les Illes Balears tenint en compte el cost que
això significa per a les famílies que han d’enviar un jove a
estudiar fora, tenint en compte la major despesa per la
insularitat, i tenint en compte que aquestes persones han de
viure fora, nosaltres entenem que l’Estat hauria de fer un esforç
molt més important del que fa per donar beques als alumnes de
les Illes Balears que estudien a la península.

Com a darrera proposta de resolució, nosaltres agafam la
proposta que feia el president sobre la paritat a les llistes
electorals. Entenem que la Constitució empara la igualtat
d’oportunitats i, com és una realitat palpable, no hi ha la
presència de dones a les institucions, a les llistes electorals, en
els càrrecs de govern, que pertoca a la meitat de la població. Per
tant entenem que en aquests moments s’han de prendre
mesures perquè això sigui possible. Nosaltres defensam com a
grup parlamentari les mesures de discriminació positiva per fer
possible la realitat de la igualtat d’oportunitats, per fer possible
que les dones estiguin igualment representades que els homes
a les institucions, i per tant que la política estigui dividida igual
que hi està la realitat social.

Això és una proposta que recull el Grup Parlamentari
Socialista, però que a la Quarta conferència mundial de la dona
duita a terme a Beijing l’any 95, ja la seva plataforma d’acció fa
recomanacions als govern per a l’adopció de mesures
estratègiques orientades a eliminar la desigualtat entre homes
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i dones a les estructures polítiques i econòmiques, a tota
l’activitat productiva i a l’accés dels recursos, a la desigualtat
entre homes i dones a l’exercici del poder i a la presa de decisió
a tots els nivell i., especialment, en les decisions polítiques. En
el Consell de la Unió Europea, el desembre del 96, es demana
dotar d’una estratègia conjunta els estats membres de la Unió
Europea amb modificació de les seves lleis electorals, si cal, per
garantir la paritat en la presència dels òrgans de decisió dels
estats i de les comunitats autònomes, com és el nostre cas.

Per tant, el Grup Parlamentari Socialista demana la proposta
d’aquesta ponència per estudiar les modificacions electorals
que s’hagin de fer per tal de garantir aquesta presència paritària
a les llistes electorals. La realitat és la que és. Hi ha 190
parlaments a tot el món i només el 13% dels escons
corresponen a les dones. Els països de la Unió Europea se
situen al cap de la representació paritària en els seus
parlaments. Els països del nord de la Unió Europea tenen per
llei la imposició de la representació paritària a les llistes
electorals; nosaltres hem de ser valents: si creim en la igualtat
d’oportunitats i si creim en la paritat, esper que tots els grups
donin suport a aquesta proposta.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Armengol. Para fijar la posición, por el Grupo
Parlamentario PSM-Entesa Nacionalista tiene la palabra el Sr.
Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Volem, des del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, de bon principi
manifestar i dir davant aquesta cambra que donam ple suport a
totes sis propostes que ens ha fet el Grup Parlamentari
Socialista i que presenta en aquest debat sobre l’orientació de
la política general del Govern de les Illes Balears, un debat que
en aquestes alçades nosaltres consideram que està en un
moment significatiu i rellevant perquè amb aquestes sis
propostes que presenta el Grup Parlamentari Socialista
nosaltres entenem que s’està fent una passa endavant en allò
que és la política de les Illes Balears. Això és pura política de
les Illes Balears, i totes comencen dient: “El Govern de les Illes
Balears insta el Govern de l’Estat”. Això és pura política de les
Illes Balears; és una política reivindicativa, més ferma, més
intensa, davant d’un govern de l’Estat que com hem pogut
veure tot al llarg d’aquest debat, el que intenta és anar ofegant
el Govern de les Illes Balears, i nosaltres com a parlamentaris
d’un parlament que constitueix el Govern de les Illes Balears i
que li dóna suport entenem que val la pena fer aquestes
propostes.

Totes sis ens semblen d’un caire molt reivindicatiu, molt
més ferm, molt més intens, davant un govern de l’Estat que
avui és del Partit Popular. Ahir no ho era, demà pot no ser-ho,
però aquestes propostes de resolució serveixen sempre, sigui
quin sigui el Govern de l’Estat. 

Entenem que aquestes propostes de resolució que fa el
Grup Parlamentari Socialista estan com a repartides en dos
blocs; per una banda s’estan reclamant uns canvis inversions,
uns canvis en les inversions, i per una altra uns canvis
legislatius, uns canvis en les normes i en les lleis. Les trobam
totes sis molt congruents amb la matèria que és objecte
d’aquest debat de política general del Govern de les Illes
Balears. 

Quant a aquests tres canvis inversors, carreteres; a les Illes
Balears les que volem els illencs; a les Illes Balears no han de
ser les que volen des de Madrid; a les Illes Balears les
carreteres han de ser les que volem els illencs. Transport
ferroviari; a les Illes Balears hi ha d’haver el transport ferroviari
finançat exactíssimament igual que a la resta de la península; a
les Illes Balears el transport ferroviari no pot quedar enrere
respecte de la resta. Beques per a estudiants de les Illes
Balears; tots aquells estudiants que volen anar a estudiar a una
universitat fora de les Illes Balears entenem ben congruent que
aquell que hagi d’estudiar i vulgui estudiar fora del territori de
les Illes Balears pugui obtenir del Govern de l’Estat aquelles
beques que li afavoreixen el poder-ho fer.

Quant als canvis legislatius, se n’assenyalen tres: un referit
al Senat, que no és nou però que convé que sigui insistent, que
no convé que afluixem, que ens sembla des del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista que val la pena que
aquest parlament ho reiteri, convertir el Senat en l’autèntica
cambra de representació territorial de l’Estat. Quant a la
participació dins la Unió Europea, també és bo que aquest
parlament es manifesti dient que reclama una regulació efectiva
d’una participació real en les delegacions de l’Estat espanyol
en el Consell de la Unió Europea amb representants del Govern
de les Illes Balears, amb representants de cadascuna de les
comunitats autònomes. I finalment la darrera proposta, amb què
el Grup Parlamentari Socialista vol que aquest parlament, i
nosaltres també ho compartim, garanteixi la paritat entre dones
i homes a les llistes electorals de l’any 2003.

El nostre suport a aquestes sis propostes i el desig que
aquest parlament ho pugui fer per unanimitat. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buele. Pasaríamos... ¡Ah!, perdón, perdón. Toca
a la representante del Grupo Popular, la Sra. Neus Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc he de dir que, encara
que això no pareixi, és el debat de les propostes de resolució de
l’acció general política del Govern balear, encara que no pareixi,
com dic, arrel de les propostes del Partit Socialista, perquè ni
una sola, senyors diputats, ni una d’aquestes propostes és per
instar el Govern de la nostra comunitat a fer ni una sola acció
del seu govern directament, com dic.

Han preferit continuar amb la línia victimista del discurs del
Sr. President que vàrem sentir fa dos dies instant Madrid
perquè, com diuen vostès, el Govern de Madrid resolgui els
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problemes. Nosaltres consideram que des d’aquí hi ha moltes
coses per fer, que aquí tenen 178.000 milions de pessetes per
governar la nostra comunitat i hi ha moltes coses que es poden
proposar perquè es duguin endavant.

Passant ja a posicionar-nos directament sobre cada una de
les propostes, perquè no tenim massa temps, diríem idò que la
primera proposta, que és la que fa referència al tema d’instar el
Govern espanyol sobre el tema de carreteres, no li donaríem
suport, i no li donaríem suport perquè vostès tenen signat amb
el Govern de Madrid un conveni de 58.000 milions de pessetes
que haurien d’aprofitar, i haurien d’aprofitar, com diu el Govern
de l’Estat, fent carreteres que compleixin els requisits de
seguretat i capacitat. Està en les seves mans dur endavant, com
dic, aquest conveni. Per tant no li donarem suport.

En canvi sí que donarem suport al segon punt, que fa
referència al transport ferroviari. Ens pareix en aquest cas una
proposta més sensata i el portaveu del Grup Popular ja va donar
suport d’alguna manera en el seu discurs d’ahir al tema del
transport ferroviari tal com havien proposat des de Madrid a la
reunió conjunta del Govern balear amb el Govern central.

El tercer punt, que és la proposta que fa referència a la
modificació del Senat, diré que li donaríem suport si es fa una
petita esmena que, encara que pareixi una esmena evident,
creim que és prou important. Llegiré textualment com està el text
i llavors diria quina és l’esmena perquè es vegi el matís: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
promoure els canvis legislatius necessaris per tal que el Senat
esdevingui l’autèntica cambra de representació territorial”.
Nosaltres afegiríem aquí “dins el marc de la Constitució
espanyola”.

Al quart punt no hi donaríem suport. És un punt que fa
referència a la participació de les comunitats autònomes dins el
Consell de la Unió Europea. Nosaltres consideram que es
requereix un debat molt més profund i que aquest no és el
moment ni, potser, el lloc adequat per fer aquesta discussió, i
per tant en aquest cas no li donaríem suport.

El punt número 5 del Partit Socialista és una proposta que
fa referència al fet que s’incrementi la partida destinada a
beques per als estudiants de les nostres illes que estudien fora
de la nostra comunitat autònoma i es demana que l’Estat
incrementi aquesta partida de beques. Com no podria ser d’altra
manera li donarem suport perquè consideram el greu perjudici
que el fet d’haver d’estudiar fora de la nostra comunitat
encareix molt el tema del transport i del desplaçament dels
nostres estudiants. Per tant, haurien de tenir un suport més
gran del que tenen ara.

Quant al punt número 6, bé, dir-li que nosaltres no donaríem
suport a la constitució d’aquesta ponència per estudiar les
possibles modificacions de la Llei electoral per garantir la paritat
a les llistes electorals. Des del Partit Popular consideram que en
uns moments que cada vegada és més latent i més important la
participació de les dones en llocs de representació, no és el
moment de regular per llei el que podria arribar a ser, fins i
tot,****...el Partit Popular consideram que en uns moments

que cada vegada és més latent i més important la participació de
les dones en llocs de representació, no és el moment de regular
p er llei el que podria arribar a ser, fins i tot una limitació o una
restricció, en la igualtat de sexes a les llistes electorals. Avui per
avui la Llei electoral no limita la participació de cap sector de la
població, cada partit té llibertat per regular dins l’estructura
pròpia, sense cap limitació legal la participació de qualsevol
sector de la població, sexe, raça i qualsevol altra limitació que
es podria posar i com dic que la llei no limita en cap sentit.
Afegir també que el fet de tramitar aquesta modificació dins la
Comissió d’Assumptes Socials enlloc de fer-se dins la Comissió
d’Assumptes Institucionals, que seria el lloc més adient per
tramitar una modificació d’una llei, consideram que és com fer
veure que és un fet marginal, introduir o incorporar a les dones
una paritat a les llistes electorals, consideram per tant, que avui
per avui la llei no ho limita, no és que no ho reguli, és que no ho
limita i consideram que així hauria de seguir sent, perquè cada
partit tengui la llibertat per fer-ho i en uns moments que la
incorporació és cada vegada més important, creim que, fins i tot
podria limitar-se com hem dit.

Moltes gràcies i esperam que ens donin contestació a
l’esmena que hem fet en el punt número 3. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Marí. Si acaso terminiaríamos las propuestas y
luego pasaríamos a un turno, porque me imagino que habrá
otro tipo de intervenciones con respecto a las transacciones.
Pasamos ahora a las propuestas del Partido Popular y su
portavoz el Sr. Font tiene la palabra para su defensa. 

1. El Parlament de les Illes Balears constata
l'incompliment de les resolucions relatives a l'educació
infantil derivades dels debats sobre l'orientació política del
Govern de 1999 i 2000 i insta el Govern de les Illes Balears al
seu compliment.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a subvencionar les escoles infantils municipals
mitjançant els concerts adients. Així mateix, destinarà una
quantitat suficient per subvencionar les famílies de baix nivell
de renda, que tenguin infants escolaritzats menors de tres
anys a centres socioassistencials i educatius d'atenció a la
infància d'iniciativa social.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar l'extensió de la generalitat i gratuïtat
de l'ensenyament al batxillerat mitjançant concerts singulars
amb la finalitat de garantir la lliure elecció de centre docent
a aquest nivell educatiu.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la derogació de l'impost sobre les estades a
empreses turístiques d'allotjament i a l'aplicació de mesures
alternatives que permetin la consecució dels objectius descrits
al fons per a la millora de l'activitat turística i la preservació
del medi ambient.
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5. El Parlament de les Illes Balears constata la
paralització de les polítiques de desestacionalització turística
i d'enderrocament d'hotels dutes a terme a altres legislatures
i insta el Govern de les Illes Balears a presentar nous plans en
aquest sentit.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en funcionament l'Escola d'Hoteleria
d'Eivissa i Formentera a fi que els estudiants d'aquestes illes
tenguin les mateixes oportunitats que els estudiants de l'illa
de Mallorca.

7. 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 colAlectius i associacions
implicats en l'activitat turística.

8. 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.

9. El Parlament de les Illes Balears constata que el nou
model de finançament autonòmic per a les Illes Balears
suposa un avanç important respecte de l'anterior model i
implicarà en els propers anys una millora de finançament de
130.000 milions de pessetes per a les Illes Balears.

10. El Parlament de les Illes Balears, per un principi de
solidaritat, rebutja qualsevol intent del Govern de les Illes
Balears de transitar cap a la independència fiscal, així
mateix, el Parlament de les Illes Balears constata que no
encaixa dins la Constitució Espanyola la independència
fiscal de les Illes Balears.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a rebaixar les taxes dels ports que són
competència de la comunitat autònoma per tal d'evitar
greuges comparatius amb la resta de ports competència de
l'Estat.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no incrementar la pressió fiscal als ciutadans
de les Illes Balears.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aturar definitivament i amb urgència les
combustions que es produeixen a la pedrera de "Can Set", tan
perjudicials per als habitants dels voltants que les pateixen.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a comprar la finca de ses Fonts Ufanes de
Campanet.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no concedir cap autorització de noves
perforacions a ses Fonts Ufanes de Campanet.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar una solució integral al problema de

salinització dels pous de la zona nord de Mallorca abans que
aquest problema s'agreugi i no tengui solució com ha succeït
a altres indrets de les Illes Balears.

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

18. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que en el termini de sis mesos es doni una
solució definitiva als problemes (males olors, mal
funcionament, …) de les depuradores de l'illa d'Eivissa,
especialment les d'Eivissa ciutat, de Sant Antoni i de Sant
Miquel.

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

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prendre les mesures urgents per resoldre els problemes de les
males olors, conseqüència de la mancança de manteniment
aquests dos darrers anys, ja sigui mitjançant l'ampliació de
l'actual dessaladora de Cala en Porter o la construcció d'una
nova.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
fomentar l'ús de materials reciclables i no contaminants.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
construcció d'una dessaladora fixa al municipi d'Andratx.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l'ampliació de la dessaladora de Formentera.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
emprendre les iniciatives adients per tal de garantir els llocs
de feina dels treballadors de l'empresa Perlas Majorica.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al compliment en la seva integritat dels convenis
signats amb els hospitals Creu Roja i Sant Joan de Déu el
juliol del 1999.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre en un termini de tres mesos al Parlament de les Illes
Balears la Llei de drogues de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dotar les illes de Menorca, Eivissa i Formentera de les
infraestructures materials i humanes adients del SERBASA,
com a pas previ a les transferències de l'INSALUD per part de
l'Estat.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aportar, dins els pressupost de l'any 2002, la quantitat de
792.072.234 de pessetes per a la cons trucció de l'Hospital
Comarcal d'Inca per tal de poder complir amb la seva part de
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la cofinançació d'aquest hospital amb l'administració de
l'Estat.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
iniciar els contactes amb el Ministeri de Defensa per a la
possible adquisició i/o concessió de béns immobles d'interès
per a la comunitat autònoma de les Illes Balears i
especialment pel que fa a l'Hospital Militar.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre en un termini de tres mesos al Parlament de les Illes
Balears el Pla estratègic de Benestar Social de les persones
amb discapacitats de les Illes Balears.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
desenvolupar el Pla de salut mental aprovat per aquest
Parlament, especialment pel que fa referència als centres de
mitjana i llarga estada i pisos tutelats.

32. El Parlament de les illes Balears insta el Govern per
tal que informi favorablement l'ampliació del port de la
Savina de Formentera.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat al compliment del conveni subscrit pels governs de les
Illes Balears i de l'Estat en matèria de carreteres i, per tant, a
redactar amb urgència els projectes d'autopistes d'Inca a
Alcúdia i Palma-Manacor.

34. Atès el problema de l'habitatge existent a la nostra
comunitat autònoma, tantes vegades repetit pel President del
Govern de les Illes Balears en el seu discurs:

a) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a finançar obres de rehabilitació d'habitatges situats
en els nuclis urbans que els propietaris tenen buits i tancats.
b) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
l'esmentada rehabilitació es dugui a terme per persones que
estiguin en atur.
c) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
mitjançant convenis amb aquells propietaris que es beneficiïn
d'aquestes finançacions, els esmentats habitatges es destinin
al lloguer per a les persones més necessitades durant els
terminis que es cregui més adients.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aportar dins el pressupost de l'any 2002, la
quantitat de 40.000.000 pessetes per poder licitar i adjudicar
el projecte de la via de ronda nord d'Inca.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un pla per al desdoblament de la
carretera Maó-Ciutadella.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a completar el procés de gratuïtat de peatges per
als residents de la Vall de Sóller.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per
tal que en un termini de sis mesos tengui redactat i aprovat el
projecte de doble via marítima entre Eivissa i Formentera.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en un termini de tres mesos presenti una
solució definitiva al transport tant de passatgers com de
mercaderies entre les illes d'Eivissa i Formentera.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir el diàleg i la negociació amb els
operadors aeris per obtenir una xarxa de relacions,
freqüències i capacitat entre les Illes i entre aquestes i la
península, adequada a les necessitats de la demanda.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que en el termini de tres mesos aboni
totes les subvencions pendents de pagament per raó de la
sequera de l'any 2000, llengua blava del mateix any i les
derivades de l'encefalopatia espongiforme bovina d'aquest
any.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir la resolució derivada del debat sobre
l'orientació política del Govern de l'any 2000 que diu: "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 l'abril del 1999 a fi d'obtenir el finançament que
preveu l'esmentat protocol".

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir la resolució derivada del debat sobre
l'orientació política del Govern de l'any 2000 que diu: "El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears 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".

44. El Parlament de les Illes Balears constata la total
vigència de la Constitució Espanyola del 1978 i hi expressa
la seva lleialtat, així com la seva defensa quant a norma
suprema del marc democràtic, que la societat espanyola es va
donar a ella mateixa com a norma fonamental de convivència
i de consolidació dels drets i llibertats dels ciutadans així
com dins el marc de la unitat de la nació espanyola del
reconeixement de les nacionalitats i regions que la integren.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a deixar de banda els enfrontaments irracionals
amb el Govern de l'Estat i li reclama una acció coherent en la
defensa dels interessos de les Illes Balears en el marc de la
Constitució Espanyola, de l'Estatut d'Autonomia, de la
lleialtat institucional, de la colAlaboració i cooperació.

46. El Parlament de les Illes Balears lamenta l'elevat
incompliment per part del Govern de les Illes Balears de les
resolucions aprovades en els debats de política general dels
anys 1999 i 2000.
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47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a emprendre les iniciatives necessàries en
matèria lingüística adequades a la realitat multicultural de
les Illes, per tal de recuperar la toponímia, modismes i lèxic
propi de les illes Balears, especialment entre la població
escolar, per tal d'ampliar encara més, el coneixement sobre la
riquesa lingüística de la llengua catalana.

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur
a terme les iniciatives d'integració cultural i lingüística
adients, destinades a la població immigrant, no
catalanoparlant, per tal que la llengua catalana pròpia de
les Illes Balears, esdevengui un vertader instrument de
convivència i integració i no d'imposició i discriminació.

49. El Parlament de les Illes Balears insta el G o v e r n  a
elaborar un pla unificat de creació i millora dels centres
museístics de la comunitat autònoma de les Illes Balears en el
termini màxim de sis mesos.

50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que l'illa de Formentera tengui una biblioteca
pública tal com en gaudeixen Mallorca i Menorca.

51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
posar en funcionament programes i projectes per aconseguir
la integració plena dels immigrants.

52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
posar en marxa activitats que afavoreixin la interculturalitat
dins la societat i especialment dins els colAlectius de gent
gran.

53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació de programes de formació que afavoreixin la
incorporació dels immigrants al món laboral.

54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
subvencionar la figura del mediador sociocultural als
municipis de les Illes Balears que ho solAlicitin.

55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
es donin ajudes al sector empresarial per tal que s'adoptin
mesures especí f iques per aconseguir  la igualtat
d'oportunitats (flexibilitat labora, etc).

56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dotar l'Institut Balear de la Dona de pressupost suficient per
donar resposta a l'assessorament i tractament de les víctimes
de la violència domèstica.

57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar ajudes a les empreses que posin en funcionament
guarderies d'infants a les seves dependències.

58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar la construcció d'habitatges protegits, de nova
construcció, en règim general, per a la població de menor
poder adquisitiu.

59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
redactar una vertadera Llei del sòl adaptada a la realitat
administrativa i social dels municipis i ciutadans de les illes
Balears, refonent l'actual normativa d'ordenació del territori
i urbanisme.

60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que presenti un projecte de llei per a la
declaració d'utilitat pública i expropiació de les
i n s t a l A l ac ions  de  desembarcamen t ,  conducc ió  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.

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Avui es
constata una evidència, si un agafa els medis de comunicació
escrits, vostès ja no entusiasme com entusiasmaven fa dos
anys, això és evident. Nosaltres som quatre Illes, sense cap
frontera lògicament i som un territori escàs, evidentment i tots
ens coneixem i sabem perfectament el paripé que han muntat
vostès aquests dos darrers anys, sabem els desequilibris i dels
mals papers repartits per a vostès aquests darrers dos dies.
Aquí hi ha hagut debat, fins ahir, de 8 hores i 15 minuts, vostès
han parlat 7 hores i 10 minuts i nosaltres hem parlat 52 minuts,
els papers són aquests ho diu el Reglament, però vostès no
estaven en el lloc del seu circ, cada un allà on li tocava i això és
petit i tots ens coneixem, avui els ciutadans de Balears saben el
paripé que vostès han fet, un debat desequilibrat i un debat
d’ensabonades, exceptuant el Sr. Joan Buades, però
d’ensabonades, de bavar i això és dolent per a les Illes Balears,
sí ja poden protestar.

Havíem de saber com estàvem en aquesta terra i avui
havíem de proposar propostes per a aquesta terra i només basta
mirar les propostes que vostès presenten, 21. Sr. President, jo
li anuncio que la proposta número 49 del Partit Popular, la 51 i
si no m’equivoco la 23 les retiram en aquest moment. I vostès
21 propostes i lògicament per què no en fan més? Clarament
perquè duen dos debats, aquest serà el tercer de l’estat
d’autonomia i vostès han votat coses aquí que després no han
complit i d’això nosaltres ens queixàvem durant l’exposició del
Sr. Antich, que parlava de coses que no ha complit, n’hi
recordaré alguna i si un cas vol un torn incidental, jo passaré
molt de gust i hi sap. Li contaré quina és, el fons de cooperació
municipal que vostès posaran l’any que ve, és una proposta fet
per aquest Grup del Partit Popular l’any 99, aprovada per tots,
que entraria en vigor l’any 2001 i no ha entrat, proposta del
Partit Popular l’any 99, votada per unanimitat que vostès
tendrien acabat l’estudi de la prolongació del tren Sa Pobla-
Alcúdia en el desembre del 2000 i vostès no han fet, la qual
cosa al final això és una representació teatral.
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Em deia un pobler avui matí, de més de 75 anys, ens ficava
a tots dins el sac, nosaltres tampoc no ens salvàvem, deia
Jaume després de veure aquests dos dies et puc dir que si
vosaltres sou senyors, li he dit no, no nosaltres som persones,
diu, no lloeu els senyors que jo no els lloaria perquè el més
gust seria de cada un fer-ne dos. Això ens ha de preocupar a
tots els polítics d’aquesta cambra, al final alerta que el missatge
que arriba en aquest Govern és que en tenguin ganes de cada
un fer-ne dos. Les puc dir una cosa, nosaltres vàrem parlar 50
minuts, en tot cas a nosaltres ens tallarien un dit, a vostès tal
vegada molt més, però és important escoltar el poble, molt
important. També li puc dir que aquestes propost es de
resolució que nosaltres presentam n’hi ha com és la primera que
els convidam és que compleixin els seus incompliments,
respecte a les resolucions relatives a educació infantil,
derivades del debat sobre orientació política de l’any 99 i 2000,
volen que em llueixi més amb els deures que vostès no han fet?
Ho volen? No ho faré, crec que són suficients aquestes quatre
mostres per veure que vostès aquí i no s’enfadin quan els
diuen això, vostès no fan el que diuen, prediquen el que no
creuen i és important predicar el que un creu en aquesta terra,
perquè al final pels fets tots ens coneixem.

No entraré a debatre cada una d’elles, però sí respecte la
debilitat que ahir en va voler fer una mica de befa per a mi, el
meu President, el d’aquesta comunitat, d’un Govern dèbil. Miri,
nosaltres li deim en aquesta cambra i als seus diputats que
votin perquè es retiri l’ecotaxa i un Govern fort en temps de crisi
el que fa és tenir propostes clares i fermes o blanc o negre i
vostès no, un poquet per aquí un poquet per allà, no li va
contestar al Sr. Buades el President i li ho va demanar dues
vegades, vostès retirin l’ecotaxa si creuen que l’ecotaxa pot
perjudicar, degut a la crisi mundial, ara que es veu que a vostès
els preocupa. Aquesta proposta de resolució número 4 és
important que l’aprovin. I després una altra qüestió turística
que és molt important que l’aprovin, es queixen del número de
turistes, d’allò que s’han de queixar vostès és de la seva
inoperància per intentar desestacionalitzar la temporada, vostès
el que volen és que tots els turistes venguin en quatre mesos,
aquí hi ha dos consellers i un Govern de 16 anys, que va
aconseguir allargar d’una vegada les temporades turístiques,
vostès en dos anys ho han minvat i aquesta proposta d’aquí,
la cinquena els convidam a creure-hi, és fantàstic perquè diuen
un desastre, però les dades que dóna la conselleria confirmen
que s’ha reduït la temporada turística. És a dir, no enganin a la
gent, que segurament a la gent li entraran ganes de cada un fer-
ne dos.

Després hi ha altres propostes, jo vull que sàpiguen que
n’hi ha 5 d’educació, 2 de cultura, 5 de turisme, 2 d’economia,
4 d’hisenda, 8 de medi ambient, 2 de treball, 6 sanitat, 6 de
benestar social, 11 d’obres públiques, transport i habitatge, 4
d’agricultura, 3 d’institucionals i 2 de comerç i indústria, però
m’agradaria també dir-los que vostès no creuen en l’equilibri
territorial i tenen una possibilitat. Miri els instam a la proposta
número 6 a posar en funcionament l’Escola d’Hoteleria
d’Eivissa i Formentera, a fi que els estudiants d’aquestes Illes
tenguin les mateixes oportunitats que tenen els estudiants
d’aquí, ho poden fer, supòs que l’aprovaran, ho facin, no
donen les mateixes oportunitats a totes les Illes, a tots els

ciutadans de cada illa, no ho fan, tenen l’oportunitat. I ara aquí
parlam de propostes per als ciutadans d’aquesta terra, no
parlam dels ofegaments, perquè vostès creuen que els ofeguen
des de Madrid, vostès la seva poca feina els ofegarà a vostès
mateixos, no hi ha res pitjor que aquell que no es feiner, que a
damunt no sap com anar-hi, el més fàcil és donar la culpa al
veïnat i vostès donen la culpa a Madrid, facin feina, facin feina,
si fan feina tendran un profit i ja han passat dos anys i
senyores i senyors del pacte, el temps s’acaba, els diré més, per
segons quins projectes està acabat, totalment acabat, facin
feina perquè no seran els altres que les ofegaran, seran vostès
mateixos.

També n’hi ha alguna altra, aquesta d’economia, la número
9, volem que es constati que el nou model de finançament
autonòmic per a les Illes Balears suposa un avanç important,
respecte a l’anterior model i implicarà en els propers anys una
millora del finançament de 130.000 milions de pessetes per a
aquestes Illes. Aquí ahir, es va fer un exercici de voler tenir el
cervell en blanc, d’allò que foren 14 anys de Govern socialist a
a Madrid cap aquesta terra, fins que hi va haver el Sr. Felipe
González allà, no, no això no és per ensabonar això és una
realitat com la Seu de Mallorca, mentre hi va haver el Sr. Felipe
González allà, el Sr. González deia: per viure en aquestes terres
és necessari pagar imposts, miri escoltin, vergonya torera no es
té quan es predica una cosa un dia i l’altre es fa el contrari, el
més important d’aquest pacte, per a mi, la única cosa que té
paraula i no perquè els donés branca, és el Sr. Buades, perquè
el que va dir aquí, ja poden riure ja, el que va dir aquí l’any 99
ho segueix mantenint, paraula que no tenen altres grups que
estan dins el pacte, això és important no enganar la gent, cosa
que fan vostès, per la qual cosa votin aquesta resolució,
reconeguin que mai Balears havia tengut tants de mils de
milions de pessetes, votin-la, això són fets històrics, fets que
queden per sempre i un país a vegades es fa per aquestes
petites coses, sí hi moltes vegades són declaracions i no són
obres de formigó, són declaracions, fets i escrits, així és fa un
país, per què creu que hi ha països més avançats que nosaltres,
per això, idò per aquestes qüestions ho reconeguin amb un
Govern de’n José Maria Aznar a Madrid, ara aquí siguin
valents, siguin honests.

Una altra qüestió, els proposam amb una de medi ambient
és que deixin de fer olor una sèrie de depuradores, perquè
d’ençà que vostès governen, ara la Consellera Rosselló no és
aquí, per cert, jo crec que la Consellera Rosselló després
d’haver escoltat el Sr. Buades el que ha de fer i ho dic, no per
fer-la enfadar, és dimitir, amb qui està la Consellera Rosselló?
Amb el Sr. Buades? O el Sr. Ramon i el Sr. Grosske? Seria
important tenir coherència política i que les cadires de vellut i
els cotxes oficials, una vegada aparcades les bicicletes, no
canviessin a la gent els seus cervells, crec que seria important
això un poc de dignitat i vergonya cap als ciutadans. Mirin és
el mateix tema que a les Ufanes, excuses, monument cultural o
natural ho han estat tota la vida, els meus rebesavis i els seus,
que molt d’ells ni sabien lletra, sabien perfectament que les
Ufanes eren un monument, no havien de menester un Govern
de progrés per saber-ho, han de menester un Govern que
compri les Ufanes, les protegeixi per a sempre, que no doni
concessions de pous dins les Ufanes, que és el que han fet
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vostès, han trobat barra de cap, s’han fet por del Sr. Cerdà, no
li han comprat les Ufanes, han negociat un metre cúbic d’aigua
a l’any, per què a mi no ha vengut cap conseller a veure quina
era la meva opinió, que trobava, ni una gota d’aigua, ni un pou,
avui tenen la possibilitat de votar...

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab Sr. President. Que no es faci cap pou, que comprin les
Ufanes, això no és ofegament per part de Madrid, això és el seu
ofegament, això és un Govern fluix en qüestions d’Estat, ja
poden predicar històries, això és la veritat per molt que vostè
vulguin, això és el que entén la gent, els contaran una altra
pelAlícula, però no això és petit, quatre Illes sense cap frontera,
ens coneixem tots.

I acab Sr. President, jo no puc defensar les 61, perquè aquí
hi ha hagut 28 diputats que han fet feina i d’altres que es veu
perquè tenen por de complir, només fan 21 resolucions. Acab,
dues coses, tal vegada em trobin cursi, més igual, els parlaré
d’amor però amor entès en el sentit més ample de la paraula hi
ha una glossa...

EL SR. PRESIDENT:

Acabe Sr. Font. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, acabo, hasta creo que es bueno que una cosa que ha
ido tan rápida acabe con una cosa de estas. Hi ha una qüestió
molt important a la vida i és l’amor, però l’amor entès d’un cap
els altres, en el lloc que un està en un moment determinat, hi ha
una glossa mallorquina que diu: una vida, dues vides, quantes
vides teniu vos? Jo us don la meva vida i vos la vida de tots
dos. Aplicat al Govern, a la política, a l’Administració i a la
ciutadania, la ciutadania de les Illes Balears, legítimament
sumant 31, a vostès els va entregar la seva vida, en sentit
figurat, la seva vida per un temps de quatre anys, el que vostès
no han entregat la vida de tots dos, li neguen a aquesta
societat, a molta gent dels mitjans de comunicació, amb tot el
meu respecte i que no tenc mai res a dir, s’havien ilAlusionat
amb vostès, a la societat li estan negant la part de vida que els
toca. No han volgut i més li diré Sr. President i me’n vaig, se’n
poden riure, però és la realitat de cada dia d’un a ca seva amb
els amics i l’Administració exactament igual, els pesarà perquè
vostès saben que han fet el ridícul de no complir les seves
promeses. Però hi ha una cosa Sr. President que li puc garantir,
li garanteixo que les bombones de butà, seguiran a Balears i el
Sr. Antich ja no serà el President.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Font. Para fijar la posición, ¿grupos que deseen
intervenir? Por Izquierda Unida y Ecologista tiene la palabra el
Sr. Ramon. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Molt breument perquè el Sr. Font
m’ha convençut, efectivament els havien de parlar més temps
i per tant, no gastaré massa temps i que es puguin esplaiar i
puguin tot el que vulguin. Han presentat 63 resolucions,
m’hauria agradat que n’hagués defensat alguna més en
comptes de fer discursos que no tenen res a veure amb les
resolucions que ha presentat, però ja està.

Bé jo he escoltat defensar-ne molt poques i en diré alguna
cosa sobre les que ha dit. Retirar l’ecotaxa, evidentment el
nostre grup no està d’acord en retirar l’ecotaxa, creim que ha
estat una actitud indecent del Govern central posar un recurs
d’inconstitucionalitat i el que hem de fer és tan aviat com el
Tribunal Constitucional, cosa que previsiblement farà aviat,
aixequi la suspensió de l’ecotaxa, serà aplicar-la. Bé després ens
ha dit una sèrie de bromes relacionades amb la política turística
que venia a dir, que féssim la que feia el Partit Popular, que
havien allargat la temporada, no sé d’on ha tret això que vostès
havien allargat la temporada en el seu temps. Miri, vostès
perderen les eleccions, ara no es farà la política turística del PP,
en els seus temps la temporada turística s’anava reduint.

La que fa referència al finançament, hi ha hagut una pujada.
Miri, jo crec que es podria acceptar, efectivament hi ha hagut
una pujada molt insuficient, si a més reconeguéssim en comptes
d’ensabonar el Govern central, si vostès reconeguessin que a
part que la balança fiscal té un dèficit brutal, vull dir que també
en aquest model ens han posat un màxim, amb el finançament
per habitant, de tal manera que quedam molt lluny d’allò que
ens correspon dins aquest propi model de finançament. O sigui
que si deim les coses, ho hem de dir tot. 

Miri, sobre depuradores, escolti jo som veí d’una de les
p itjors depuradores, crec que les podríem acceptar si digués
que el Govern balear faci tot el que pugui per resoldre aquestes
depuradores mal construïdes i mal dissenyades que segueixen
fent pudor, segueixen fent pudor, fa dos anys ja en feien i és
veritat no tots els casos s’han aconseguit solucionar-los, som
una víctima, perquè ho tenc molt a prop, però té uns problemes
molts greus aquesta depuradora i esperem que es puguin
resoldre en poc temps, però evidentment no han començat fa
dos anys aquests problemes.

Home la declaració de monument natural, allò ja ho era
monument? Sí, seria monument natural, però no hi havia una
protecció administrativa, ara s’ha fet. La compra jo crec que no
es pot imposar al Govern que compri, si hi ha una bona
oportunitat es pot comprar, en tot cas el que s’ha de fer és
protegir.

La última, sincerament no li diré res, reconec que de temes
poètics i amorosos no estic al seu nivell i sobre això no diré res.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ramon. Por el PSM-Entesa Nacionalista tiene la
palabra el Sr. Alorda. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Com sap el portaveu del Partit
Popular tenim 5 minuts per a més de 60 propostes, pareix que ha
vengut a fer el debat dels 4 anys i és molt difícil en 5 segons per
a cada una pronunciar-nos-hi. Tampoc ho ha fet el Sr. Font, ha
començant senzillament discrepant del Reglament d’aquesta
cambra, que pensava que tenia més consens i sentint-se
satisfet per l’entusiasme que encomana el Partit Popular a hores
d’ara (...) dels mitjans de comunicació, jo veig que la moral
devia estar molt baixa, després que es senti satisfet amb el
paper que està duent a terme i en tot cas els deix a vostès que
en facin la seva anàlisi.

Després a molts de punts, evidentment hi haurem de votar
en contra, majoritàriament uns perquè hi estam radicalment en
contra de les propostes que ens fan, el tema de l’ecotaxa
resultarà molt complex apuntar-lo avui, d’altres perquè es diuen
mitges veritats com en el tema de les Ufanes, com s’ha apuntat
no hi havia protecció administrativa, no només no hi havia
protecció administrativa, tots els documents d’aquesta cambra
demostren que hi havia intenció d’explotar les Ufanes per part
del Partit Popular els anys anteriors, ja li ho mostraré Sr. Font,
hi haurà el debat, ja li ho duré, sempre, sempre s’ha considerat
l’aqüífer de les Ufanes com a explotable per part del Parit
Popular, ara hi ha una protecció administrativa, nosaltres
saludem el monument natural i evidentment obligà a un
Parlament a comprar, comprar és cosa de dos, vostès oferint
2.000 milions de pessetes per Mondragó, probablement poden
oferir molts de milions per a cada cosa, nosaltres  pensam que
l’aigua ja és pública, llei de l’any 85, d’ençà de l’1 de gener del
86 l’aigua és pública, no passi ànsia, no cal comprar-la, l’aigua
és pública i en tot cas el que hem de posar és la superfície i
probablement o s’ha d’expropiar o hi ha d’haver una fórmula
d’entesa, però no es pot dir al propietari que es comprarà per
mandat imperatiu d’aquesta cambra i pujar el preu d’una manera
que no sigui prudent.

A d’altres podríem coincidir amb les línies que fa el Partit
Popular, jo crec que si hi ha voluntat i hi hagués recursos en
aquest país, molts dels punts serien consensuables, n’estic
convençut. Desgraciadament sembla que manquen les dues
coses, la voluntat i els recursos, la voluntat només bastava
sentir la intervenció del Sr. Font, però també la redacció
concreta, malèvola en molts de sentits, en retrets explícits a la
majoria de punts, alguns d’implícits, venint a entendre que o no
es fa res, o que tot el problema s’ha generat durant aquests dos
anys, la qual cosa aprovar-les una per una duia o una mecànica
d’esmenes cas per cas, cosa que veim que no és la mecànica
d’aquest debat o senzillament el que optat per avui i és no
donar-li suport, tot i que confio que aquests mesos, aquests
anys hi haurà ocasió de debatre-les en l’extensió que mereixen
molts dels seus punts i jo crec que és molt important i molt
interessant que arribem a molts de punts de consens, perquè
realment en alguna de les coses que s’hi proposen des del PSM

hi podríem estar d’acord, de fet crec que avui mateix encara
haguéssim pogut arribar a votar-ne alguna més i ja que s’ha
parlat de la disciplina de pacte, per part del nostre grup creim
que per arribar a un cert consens, encara seran menys de les
que trobàvem nosaltres les que hi haurà aprovades avui.

En qualsevol cas, com dic el diàleg ha de continuar. L’altre
handicap per poder aprovar les seves esmenes, les seves
propostes és el dels recursos, no és que siguin limitats com ho
són arreu, és que en el nostre cas són tristament miserables i
m’estranya que vostè qüestioni i parli d’un veïnat, Madrid com
un veïnat, quan per a nosaltres és l’Estat i nosaltres el que li
demanam a l’Estat és que resolgui els problemes d’aquí i no
perquè ho resolgui un veïnat, sinó perquè tenim tot el dret com
a partícips que en som i m’estranya aquest plantejament,
perquè és del tot irresponsable li diré, per part del partit més
votat d’aquest país, els plantejaments que duen a terme.

El Sr. Sampol el portaveu del nostre grup, el President del
nostre grup parlamentari li varen proposar una solució a molts
dels punts que vostès ens proposen aquí, quedar-nos un any
els nostres recursos, no que ens en donin ningú, Sr. Font,
vostè s’equivoca, no demanam a ningú que ens resolgui cap
problema, li demanam quedar-nos els recursos un any, varen dir
que no, molt bé, però fins i tot s’entretenen amb una de les
seves propostes a qüestionar tota la línia política del nostre
intervinent atacant la independència fiscal. Bé ens ho diuen per
dos motius, solidaritat i Constitució, solidaritat, és a dir, el que
té independència fiscal és insolidari, Espanya té independència
fiscal és insolidària, un altre el País Basc té independència fiscal
tal i com nosaltres la plantejam, Navarra té independència fiscal
tal i com nosaltres la plantejam, ells no són insolidaris, ells no
són inconstitucionals. 

És més el Sr. Cañellas, el Sr. Forcades, tot el Grup del PP,
l’any 91 va aprovar aquí una reforma de l’Estatut, tothom va
votar a favor, llevat del PSOE que es va abstenir, nosaltres hi
estàvem d’acord, hi havia el concert econòmic dins el redactat,
Sr. Font, el que vostès reneguen d’un patrimoni polític, des del
nostre grup, el més valuós que tenia el Partit Popular durant
una sèrie d’anys en aquest país i vostès senzillament l’han
dilapidat i en reneguen, el concert econòmic era la bandera del
Sr. Forcades i ha estat aprovat en aquest Parlament, ara que el
PSOE es suma al consens, ara vostès el reneguen i el
ridiculitzen, és molt complicat anar per enmig en aquest país
amb aquests companys, la veritat tractar d’insolidari al Sr.
Cañellas i d’inconstitucional al Sr. Forcades confiem que això
es resolgui aviat, perquè quan hem fet una balança fiscal i
parlam de 250.000 milions de pessetes per any, de pèrdues i
vostès hi estan d’acord, ens dugui aquí a congratular-nos per
10.000 milions, i acab Sr. President, la veritat és que ho trobam
de mal gust i encara damunt es digui amb que els gastaran, miri
ja els hem gastat, es va donar a educació 40.000 milions, n’hem
hagut de gastar 70.000 durant l’any 2002, això no és l’IPC, són
30.000 milions de diferència i no basten per fer tot el que vostès
proposen aquí, amb algunes coses educació infantil que
nosaltres també ho voldríem fer.

Per tant, nosaltres estam d’acord amb la solidaritat, ja li dic
nosaltres volem aquesta independència per poder ser solidaris,
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primer amb aquest país li reconec, primer amb la gent d’aquest
país que ho necessita, però també amb la resta del món, no ens
guanyaran en solidaritat, aquest país ho serà molt més que
l’Estat espanyol en aquests moments. Però per altra banda i per
acabar també ho serem, ja dic, amb la resta del món. Per tant,
nosaltres estam d’acord amb la solidaritat, el que no podem
consentir és l’espoli.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Finalmente el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Sr.
Font, usted ha empezado aquí haciendo de menos a su
portavoz, porque ha estado diciendo cosas que le
corresponderían haberlas dicho a él, el día anterior, no lo debe
de haber hecho también cuando usted le desautoriza y viene a
aquí a quejarse de cuestiones que correspondían exactamente
a su portavoz, ya se apañarán ustedes, no es una cuestión
nuestra.

Nos dice que no quiere cumplir con el Reglamento, que no
le parece bien el Reglamento, etcétera, Sr. Font, nosotros, ni la
cámara, ni el Reglamento, ni el resto de grupos parlamentarios
tienen la culpa de que estén solos, Sr. Font, Sr. Font, usted ha
justificado aquí el antiparlamentarismo, ahora y hace unos
momentos, hace unos momentos ha justificado el
antiparlamentarismo, puesto que le parecía bien que nos
descuartizaran, lo hemos oído, ha dicho tiene razón este
ciudadano que dice que nos descuarticen. Le parecía bien
también lo de estrangularnos, nos decía que nuestro tiempo se
acaba, etcétera, estaba entroncando con lo más rancio de
nuestra historia, cuando Fernando VII después de la caída de
las Cortes de Cádiz, etcétera, cierta clase de ciudadanos
incultos y de poca preparación naturalmente fueron a recibirlo,
le quitaron los animales que lucían en el carro de Fernando VII,
se pusieron ellos con el carro, gritando “vivan las cadenas”,
esto es lo que se nos ha dicho aquí, hay que descuartizar al
Parlamento, bueno cada uno tiene su modo de hacer las cosas.

Respecto a las diferentes, entrando en el tema de debate
realmente, en el tema de las cuestiones que se han planteado
aquí por parte del Partido Popular, realmente es difícil entrar en
todas, vamos a entrar y diferenciar varios grupos y entraremos
a analizar lo que sucede con cada uno de estos grupos. Hay
una serie de cuestiones que ya están hechas y se están
haciendo, la 2, la 7, la 8, la 29, la 35, 38, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60 y 61, todas esas se están haciendo, incluso alguna de
ellas ha tenido que ser retirada por el Grupo Parlamentario
Popular y me ahorrado traer desde mi mesa el montón de
papeles que así lo justificaban. Luego hay una serie de
cuestiones de carácter contradictorio, destacaremos algunas,
por ejemplo número 7 Plan de promoción del turismo de
invierno, ayer el portavoz del Grupo Parlamentario Popular
decía que había dejado redactada las normas necesarias para la

desestacionalización turística y ahora piden un plan de
desestacionalización, si lo habían dejado todo redactado, no lo
debieron dejar tan bien, cuando uno de su propio grupo, sí que
desautoriza su portavoz, dice que todavía faltan planes.

La 13, frenar la combustión en Ca’n Set, es contradictoria
con la política de residuos que ha llevado siempre el Partido
Popular, que nunca cerró un solo vertedero incontrolado,
bienvenidos ahora quieren se apaguen los fuegos a raíz de una
política de vertederos incontrolados. Salinización de pozos en
la zona Norte de Mallorca, la 16, se dijo ayer que el Ministerio
de Medio Ambiente lo tiene todo listo para poder instalar una
desaladora, tal y como se había solicitado, pero no hace nada,
que se diga al Ministerio de Medio Ambiente en la próxima feria
en la que se exponga que tiene que hacer la desaladora, esta ya
está y se acabó.

La 18, esta si que es altamente contradictoria, solución
definitiva a los olores de las depuradoras de Ibiza, milagro, para
que luego digan que estar en la oposición es malo, han
recuperado el olfato, durant e tantos años no han olido y ahora
huelen, ahora huelen. Pues bien, enhorabuena, y ya vemos que
alguna cosa buena tiene estar en la oposición, se recupera el
olfato. Efectivamente, se hará todo lo posible para acabar con
esas depuradoras, con ese olor de esas depuradoras que no (...)
ni mucho menos el pacto de progreso de forma tan inadecuada.

El hospital de Inca, otra contradictoria, la 28. Se pide la
aportación de 700 millones, ¿para qué? Todavía recuerdo el
debate presupuestario en el que se decía que teníamos que
aportar 200 millones, que se aportaron más de 200 millones un
año, más de 200 millones otro año, y el Gobierno central ha
aportado 75 millones en un sólo año, más de 400 millones se
han aportado por el Gobierno de aquí y no se ha hecho nada.

Autopista a Manacor, número 33. En la etapa agónica del
último gobierno del Partido Popular, en tiempo, creo que era el
quinto gobierno del tercer presidente, de la cuarta legislatura,
este Parlamento se preguntaba de forma constante si querían
hacer una autopista a Manacor que explicaran por dónde
querían hacerla pasar. Nunca se contestó, nunca, y tuvieron
tiempo, y ahora piden, no sólo que se redacte un proyecto sino
que se haga con urgencia. Eso es contradictorio, más allá de
que el actual gobierno haya recuperado el sentido común en el
Consolat y haya descartado la autopista y haya optado por el
desdoblamiento, sistema que está siendo copiado por el Partido
Popular en la península.

Otra contradictoria, la 37. Negatividad de los peajes en la
Vall de Sóller. Están de acuerdo con el pacto, tras tantos años
defendiendo el Partido Popular lo beneficioso que resultaba el
peaje, ahora resulta que después de que se ha descubierto
cuáles eran los reales beneficios del peaje y quien es su
principal beneficiado, ya se puede quitar el peaje, ya no hace
falta. Bien, pues bienvenidos.

El capítulo de contradictorias se ha acabado.
Desafortunadas. Brevemente y con celeridad. Derogación de la
ecotasa. Ésta decimos que es desafortunada. ¿Por qué hay que
instar al Govern cuando el Govern no tiene facultades para
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derogar? Eso sólo sucede en las dictaduras, en una dictadura
el gobierno deroga, quita, pone, etc.; si corresponde al
Parlamento la aprobación y la derogación de las leyes, que el
Grupo Parlamentario Popular puede presentar una proposición
de ley, que lo haga para que se haga así, pues bien, que lo haga
y que no se agite el inconsciente o subconsciente golpista, que
se haga en el Parlamento, se presenta una proposición de ley y
aquí se aprueba o no se aprueba. Pero que el gobierno derogue,
hombre no, eso hace unos años ya que no sucede aquí.

Punto 5, desafortunada, derribo de hoteles. No distinguen
qué hotel, dicen que se derriben hoteles. ¿Cuáles, los
obsoletos, los no modernizados o los de los hoteleros que son
partidarios de la ecotasa? Falta rigor, falta rigor. No se puede
sacrificar la calidad de las propuestas a la cantidad, hay que
hacer pocas y buenas y no hacerlas de esta manera.

La 14, compra Fonts Ufanes. No parece muy adecuado que
se inste al Gobierno a comprar una finca a una persona
concreta, ya que un acuerdo de estas características
obviamente repercute en el precio. Esta propuesta, yo no sé si
hará feliz al gobierno, pero al propietario les puedo asegurar
que le ha hecho muy feliz.

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, voy acabando, me quedan dos o tres solamente.

La 32, informe favorable a la ampliación del puerto de la
Savina en Formentera. Se dice que el Gobierno informe
favorablemente; hombre, el gobierno informará favorablemente
si la ley se lo permite. O sea, aquí se le está diciendo al
gobierno: sáltese usted la ley e informe favorablemente. El
informe para una ampliación de un puerto es una actividad
reglada de la administración, sujeta a la ley; y según la ley, si
dispone de los requisitos que cumple las normas de forma
adecuada tendrá que informar favorablemente y, si no, tendrá
que informar desfavorablemente. Lo que no se puede decir:
señores del gobierno informen ustedes con independencia de
la ley, por supuesto, y menos que lo haga el Parlamento, faltaría
más.

La 34, rehabilitación de viviendas vacías. Se nos dice que se
rehabiliten las viviendas vacías; hombre, yo creo que antes de
rehabilitar las viviendas vacías hay que rehabilitar las llenas; las
vacías son de alguien que vive en otro sitio, obviamente. Pues
primero, podría ser más rentable o más importante que se
rehabilitaran las viviendas habitadas, que benefician a los
propietarios de una sola casa, en vez de beneficiar a los que
disponen de varias viviendas y viviendas vacías.

La 44, expresar la lealtad a la Constitución española. ¿Es que
se puede votar lo contrario, cabría lo contrario? Alguien
propone referéndums en determinados sentidos en los que es
imposible votar, desde mi punto de vista, por lo menos lo

contrario, y aquí: expresar la lealtad a la Constitución española.
¿Se puede votar lo contrario?

Y personalmente, y con independencia del respeto que le
tengo a la Constitución española, tal y como está redactada,
esas palabras de expresar lealtad huele a camisa azul, correaje
y brazo en alto, propio de un pronunciamiento militar del 19:
Martínez Campos de Sagunto se pronuncia a favor de ... (...)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Acabo. Y más todavía, al aceptar la Constitución española,
también se aceptan sus artículos 161 y 163; esos artículos
expresan la posibilidad de reforma constitucional, por lo que no
es incompatible el acatamiento a la Constitución y su reforma.
Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional, para que no
se enfaden.

La 59 también es desafortunada, nos habla de guarderías de
niños, cuando no hay guarderías de niños, son escuelas,
escoles, no guarderías.

La 49 nos habla de planes de emergencia. Afortunadamente
la han retirado porque traía todos los planes de emergencia para
enseñárselos, por si los quería.

La 62, sobre conducciones, perdón, sobre las estaciones de
GLH, hay que recordar que no hace falta expropiar puesto que
los propietarios de estas instalaciones tienen obligación de
permitir el acceso a los operadores para desembarcar, conducir
y almacenar sus productos. Tienen que cumplir esa libre
competencia, esa que dicen que existe en España; no deben de
estar muy contentos con lo que hace Aznar para salvar la libre
competencia cuando piden aquí que expropiemos, una cosa
que es defendible por medio de la libre competencia.

Y sobre las líneas eléctricas en zonas rurales, la empresa
distribuidora tiene la obligación de dar suministro a todos los
ciudadanos que lo pidan; no puede decidir no dar suministro
porque no tiene líneas, las tiene que hacer como sea,
subterráneas o aéreas en los casos en que la ley se lo permite,
pero se tiene que hacer.

Finalmente, quería hacer una propuesta de transacción al
espíritu del Sr. Font, si está en este Parlamento, que lo dudo,
después de los descuartizamientos, estrangulamientos y
t iempos que se acaban, lo dudo que esté incluso el espíritu,
pero en fin, ...

EL SR. PRESIDENT:

Termine, Sr. Diéguez, por favor.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, quería hacerle una propuesta de transacción para la
propuesta de resolución número 15, indicando que, en ella se
habla de que: El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears que no concedeixi cap autorització de
noves perforacions. Tendría que poner, desde nuestro punto
de vista, a la zona declarada monument natural de les Fonts
Ufanes. Si está de acuerdo con esta modificación, votaríamos
a favor de ella; y si no, en todo caso, votaremos a favor de 51,
perdón, votaríamos a favor de la 21 y de la 37 y de la 15,
naturalmente, si acepta la transacción.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diéguez. Si no he entendido mal, existen dos
propuestas de transacción: una por parte del Partido Popular a
la número 3 del Partido Socialista, y una del Partido Socialista
al Partido Popular de la número 15. Si les parece bien a los
grupos parlamentarios, suspenderíamos el pleno por cinco
minutos, para ver la posibilidad de las transacciones, si no
seguiríamos con las votaciones y con la propuesta respectiva
de cada uno de los grupos.

Sí. Se suspende por cinco minutos.

EL SR. PRESIDENT:

Recomienza la sesión. Había una primera propuesta de
transacción por parte del Partido Popular sobre la número 3 del
Partido Socialista, ¿se acepta la transacción?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

No, Sr. President, no s’accepta, perquè o el Grup Popular no
ens ha escoltat o no s’ha llegit la Constitució o ambdues coses;
perquè la mateixa Constitució preveu com s’ha de reformar el
Senat. I per tant, això és el que hem explicat a la nostra
intervenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Existía una propuesta de transacción del
Partido Socialista sobre la número 15 del Partido Popular. ¿Se
acepta la transacción?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, Sr. President, acceptaríem aquesta transacció i ens
agradaria que es tornassin rellegir la número 16, que crec que
seria molt important treure-la.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Font. Por tanto, acabado el debate y clarificadas
las transacciones, pasaríamos, tal y como marca el Reglamento,
a votar las propuestas de resolución por su orden de
presentación en el registro. Por tanto, las primeras que se
votarían serían las del Grupo Parlamentario Popular, que si los
grupos parlamentarios están de acuerdo, las números 21 y 37 y
15 con la transacción podríamos darlas aprobadas por
asentimiento, si los grupos políticos no tienen ningún
inconveniente. ¿Tienen algún inconveniente?

Las números 21 y 37 y la 15, con la transacción del Partido
Popular; y por tanto someteríamos el resto a votación. Estamos
en las propuestas del Partido Popular, se entiende que la 21 y
la 37 y la 15, con la transacción que ha ofrecido el Partido
Socialista, se está de acuerdo, y por tanto, votaríamos el resto.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Andreu, sí Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Demanaria que a la votació separada s’inclogués la
proposta número 16 també.

EL SR. PRESIDENT:

¿La 16 aparte?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

No, no, no, 15, 16, 21 y 37 las votaríamos a favor. Por tanto,
pedimos votación separada de éstas.

EL SR. PRESIDENT:

De acuerdo. Sr. Crespí, si le he entendido bien, en la 15, 16,
21 y 37, la 15, con la transacción se estaría de acuerdo; por
tanto, como he pedido a los grupos, ésta no haría falta votarla
porque todo el mundo está de acuerdo y se entiende aprobada
por asentimiento. De acuerdo.

Por tanto, pasaríamos a votar el resto de las proposiciones
del Partido Popular. Pueden proceder a la votación los señores
y señoras diputados.

La votación, entonces quedaría: sí, 27; no, 29. Por tanto,
decaerían dichas propuestas de resolución del Partido Popular.

Pasaríamos a las propuestas de resolución del Grupo
Parlamentario Socialista, que, si no he entendido mal,
podríamos considerar por asentimiento, si los grupos no tienen
inconveniente, la 2 y la 5 aprobadas por asentimiento, y pasar
el resto a votación. Por tanto, la 2 y la 5 quedan ap robadas por
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asentimiento, se pasaría a votación el resto de propuestas del
Partido Socialista.

Señoras y señores diputados, pueden proceder a votar.

Quedaría: 29 votos a favor; 27 en contra; y, por tanto,
quedarían aprobadas dichas resoluciones.

Pasaríamos a las siguientes propuestas de resolución, del
Grupo Parlamentario PSM-Entesa Nacionalista, que, si no he
entendido mal, podrían ser consideradas aprobadas por
asentimiento las números 1, 4, 5 y 6, y votar la número 2 y 3. Por
tanto, la 1, 4, 5 y 6 se consideran aprobadas por asentimiento.
Pasaríamos a votar las números 2 y 3.

Señoras y señores diputados, pueden proceder a votar.

La votación quedaría: sí, 29; no, 27. Por tanto, quedarían
aprobadas dichas propuestas de resolución.

Las propuestas siguientes serían las del Grupo
Parlamentario Mixto, Els Verds, presentadas por Els Verds, que
las tres podrían considerarse aprobadas por asentimiento por
todos los grupos políticos. Por tanto, quedan aprobadas por
todos los grupos políticos.

Finalmente, pasaríamos a votar las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Izquierda Unida y Ecologista, que
podríamos considerar por asentimiento, si los grupos no tienen
inconveniente, las números 2, 4, 5 y 6, y por tanto, votaríamos
solamente la 1 y la 3.

Señoras y señores diputados, entonces podríamos proceder
a votar las número 1 y 3 de Izquierda Unida y Ecologista.
Pueden proceder a votar.

La votación quedaría: 29, sí; 27, no. Y por tanto, quedarían
aprobadas dichas propuestas de resolución.

Y con ello daríamos fin a estas tres jornadas. Muchas
gracias, señoras y señores, se levanta la sesión.

(Aplaudiments)
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