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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors  diputats, reprenem la sessió  del debat de
política general de la comunitat i començarem el debat de les
propostes  de resolució presentades  pels  diversos grups
parlamentaris, derivades del debat que es va substanciar ahir.
Les intervencions es faran de menor a major. Per tant, correspon
la primera intervenció de presentació de les seves  propostes  de
resolució al Sr. Santiago Ferrer de la Coalició d’Organitzacions
Progressistes de Formentera que té la paraula durant 5 minuts.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment del Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears
perquè facin les gestions al seu abast per tal d’assolir rebaixes
en les taxes que s’apliquen als passatgers i a les mercaderies
de la línia entre Formentera i Eivissa, i en especial a fer
efectives les previsions establertes a la Llei de Règim Especial
de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació dels Serveis de defensa de la
competència de les Illes Balears, d’acord amb el previst a la
Llei 1/2002, de 21 de febrer, de coordinació de les
competències de l’Estat i les comunitats autònomes en matèria
de defensa de la competència.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar al Parlament els projectes que
desenvolupen les conclusions a què va arribar la comissió
mixta Govern, Consell, Ajuntament i Ministeri que estudià la
situació sanitària a Formentera.

EL SR. FERRER I COSTA:

Bon dia senyores  i senyors  diputats. Sr. President, coneixen
ja la propostes  que els  hem presentat, les tenen tots  vostès  i per
fer-ne un repàs ràpid diré que la primera el que vol és intentar
instar el Ministeri de Foment i el nostre Govern, per tal de fer
gestions amb els  representants  que tenen nombrats dins el
consell d’administració de l’Autoritat Portuària, per tal que les
taxes que s’apliquen a passatgers  i també a mercaderies entre la
línia de Formentera i Eivissa puguin baixar i per tant, es pugui
intentar llevar aquest greuge que suposa per als  formenterers
aquesta doble imposició del fet que tot allò que arriba està taxat
dues vegades, amb molts de casos. També evidentment que es
facin efectives les previsions que estan establertes a la Llei de
Règim Especial de les Illes Balears. Per tant, missatge adreçat
exclusivament cap el Govern de l’Estat que és qui l’ha de
desenvolupar i en aquest moment no ho fa.

La segona proposta de resolució que presentam en aquesta
cambra és instar el Govern de les Illes Balears a la creació dels
Serveis de defensa de la competència, tal i com ja esmentàrem
ahir en el nostre discurs, d’acord a una sentència del Tribunal
Constitucional, em sembla, allà on es donava la raó a la
Generalitat de Catalunya, que en primera instància havia volgut
crear els  seus propis Serveis de defensa de la competència i va
instar un conflicte jurisdiccional, llavors l’Estat es va veure
obligat a promulgar una llei que varen aprovar les Corts
Generals no fa massa temps i que va fer l’entrada efectiva en el
juliol d’enguany i que permet que la nostra comunitat autònoma
pugui crear els  seus propis  Serveis  de defensa de la
competència. Evidentment jo ahir ho lligava al tema del

transport  marítim, però és evident que unes Illes que tenen una
barrera d’entrada natural com és la grandària i que permet que
aquests monopolis es conformin de manera natural, la defensa
de la competència és un factor importantíssim que
l’Administració ha de cuidar en benefici dels ciutadans i
ciutadanes d’aquestes  Illes i especialment, com esmentava ahir,
en benefici dels  ciutadans i ciutadanes de Formentera que veuen
com el transport  marítim es converteix en un monopoli i en una
trava a la nostra mobilitat i a tot allò que afecti a la nostra
economia.

La darrera proposta de resolució que presentam, també amb
el compromís i per tant, amb la nostra satisfacció amb el
compromís  del President de Govern, és que es presenti per part
del Govern de les Illes Balears els projectes que desenvolupen
les conclusions que va arribar la comissió mixta que estudiava
la situació sanitària de Formentera. Per tant, aquestes  són les
propostes que presentam a la seva consideració.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer per la seva intervenció. Grups que
volen intervenir per fixar posicions? El Sr. Buele en nom del
Grup del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar que el Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista davant d’aquestes
tres propostes de resolució, derivades del debat sobre política
general del Govern que ha presentat el portaveu del Grup
Parlamentari Mixt el Sr. Santiago Ferrer. En aquestes  propostes,
una de les quals va adreçada conjuntament al Ministeri de
Foment i al Govern de les Illes Balears i les altres dues al
Govern de les Illes Balears, hi pensam donar el nostre suport
perquè entenem que aquesta rebaixa a les taxes aplicades a
passatgers  i mercaderies entre Formentera i Eivissa és una
proposta en la qual el PSM hi està totalment d’acord, la creació
del servei que coordini les competències de l’Estat i de les
comunitats autònomes també. De la mateixa  manera que tot allò
que fa referència a una millora de la situació sani tàr ia  a
Formentera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele per la seva intervenció. Sra. Sofia
Hernanz té la paraula. 

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Únicamente para manifestar la postura del Grupo Parlamentario
Socialista respecto a estas tres propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Mixto. Entendemos que las dos
primeras tienen relación y la primera de ellas va referida a
solucionar un problema que entendemos que para la isla de
Formentera es fundamental y es la mejora en el transporte
marítimo, tanto en el propio transporte como en el precio de
este. También decía que iba ligada de alguna manera la creación
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del Servicio de defensa de la competencia, que será el que en el
futuro podrá evitar situaciones como las que ahora perjudican al
transporte marítimo  se repitan. Y desde luego la tercera, porque
entendemos que todo aquello que se traduzca en una mejora de
los servicios sanitarios, en este caso en la isla de Formentera,
debe ser no sólo apoyado sino también impulsado de manera
muy especial desde este Parlamento.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz en nom del Grup Socialista. Sr.
Marí Tur en nom del Grup Popular té la paraula. 

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. El Grup Popular donarà suport  a les
tres propostes  de resolució presentades  pel diputat del Grup
Mixt que representa Formentera. Nosaltres entenem que
aquestes  tres propostes  són bones per a l’illa menor de les
Pitiüses i per tant, li donarem el nostre suport. Només fer
esment en concret a allò que fa referència al punt 3, que parla de
les conclusions que varen arribar la comissió mixta, ministeri,
Govern, consell i ajuntament. Dir que malgrat que les hem
demanat encara no tenim aquestes conclusions i esperam que
ens ho farà arribar quan ho trobi oportú. Sr. Ferrer, dir-li que de
la mateixa manera que el Grup Popular vota a favor de les seves
proposicions, perquè entenem que van en benefici en concret de
Formentera i també esperam que les propostes  del Grup Popular
que van en benefici de Formentera trobin la mateixa  resposta
per part seva.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Tur. Dir a les senyores i senyors
diputats  que les propostes  presentades  pels  grups parlamentaris
i admeses per la Mesa, que són totes les que s’estan debatent,
estan transcrites literalment en el Diari de Sessions abans de
l’inici de la defensa de les mateixes, que estam fent ara. El Sr.
Nadal en nom d’Unió Mallorquina Grup Mixt té la paraula.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears perquè, en l’àmbit de les seves
respectives competències, realitzin les gestions necessàries per
tal que en el termini més curt possible es dotin adequadament
les places dels cossos i les forces de seguretat de l’Estat i de la
Policia Local.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, en l’àmbit de les seves competències,
estableixi els mecanismes perquè en el termini més curt
possible es liquidin de manera satisfactòria els expedients
d’expropiació pendents derivats de la construcció de
carreteres.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, en l’àmbit de les seves competències, iniciï el
procés que condueixi a l’aprovació de la llei de capitalitat de
la ciutat de Palma.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, en l’àmbit de les seves competències, solucioni
de manera definitiva i urgent el finançament del trot balear i
de les seves activitats relacionades, especialment l’àmbit
agrícola i ramader.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, en l’àmbit de les seves competències, iniciï els
tràmits que condueixin a la reforma de l’Estatut d’Autonomia
en el sentit d’igualar la nostra comunitat autònoma a aquelles
que la Constitució denominava comunitats històriques.

6. El Parlament de les Illes Balears, en l’àmbit de les seves
competències, promourà l’inici dels tràmits que condueixin a
l’adequació del Senat a la realitat històrica i plurinacional de
l’Estat.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Unió
Mallorquina ha presentat sis  propostes  de resolució. La primera
d’elles pretén que aquest Parlament insti el Govern de l’Estat i
el Govern de les Illes Balears perquè realitzin les gestions
necessaris per tal que en el termini més curt possible es dotin
adequadament les places dels  cossos i forces de seguretat, de
l’Estat i les policies locals dels ajuntaments d’aquestes Illes. 

Pensem que un dels  problemes més importants que perceben
els  ciutadans d’aquestes  Illes és el de la seguretat ciutadana i és
veritat que per ventura tota la competència no és una
competència que sigui del Govern de les Illes, perquè també hi
està implicat el Govern central, però nosaltres no ens podem
quedar sense fer res. És bo començar a parlar d’una policia
autonòmica, però mentre esperam hem de fer alguna cosa i el
que hem de fer és demanar i exigir que es cobreixin les places
que actualment són vacants, que es dotin convenientment la
retribució de les persones  que han d’ocupar aquestes places
perquè no hi hagi la important rotació que tenen i que les
deixen, en moltes ocasions, una altra vegada vacants i que els
efectius que tenguin de la policia de l’Estat i de la policia local
surtin en el carrer. La gent no té la sensació de seguretat, la gent
té problemes a les platges, la gent deixa  la tovallola i la borsa
se’n va a nedar i quan torna ja no la troba. A determinats indrets
hi ha bandes organitzades de trileros, lladres que entren a
domicilis  de zones turístiques, hi ha situacions que són poc
tranquilAlitzadores a algunes zones de Palma i des d’aquest
Parlament hem de prendre mesures, perquè pensem que això
també afecta la imatge de les nostres Illes.

La segona proposta de resolució insta el Govern de les Illes
perquè liquidi en el més curt termini possible i de manera
satisfactòria els  expedients d’expropiació pendents  derivats de
la construcció de noves carreteres. Fa ben poc que en aquest
Parlament vàrem aprovar la transferència de competències en
matèria de carreteres en els  distints consells, en aquell moment
hi havia una esmena del Grup Popular que demanava que els
efectes d’aquestes expropiacions fossin a partir de la data de
l’entrada en vigor de la llei. Per part del conseller que hi havia
en aquell moment, el Sr. Ferrer, es varen donar garanties als  tres
consells que el Govern assumiria aquestes expropiacions i ara
quan les transferències han estat efectives, pareix que ningú se’n
recorda d’aquells  compromisos. Actualment a Mallorca es
deuen quasi 2.500 milions de pessetes  per expropiacions i el que
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no podem dir als  ciutadans és que hauran de seguir esperant per
cobrar aquestes expropiacions. No és la solució diferir-les en el
temps, no és una solució emprar els  doblers que hi ha consignats
per a les expropiacions de les carreteres que s’estan fent en
aquest moment i deixar-los per fer en el futur. S’ha de donar una
solució i l’hem de donar per a tots els ciutadans en aquest
moment.

La tercera proposta és instar el Govern perquè iniciï el
procés que condueixi a l’aprovació d’una Llei de capitalitat per
a la ciutat de Palma. La solAlicitud de la carta de municipal per
a Palma té una sòlida base en la carta europea de l’autonomia
local feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, que considera
les entitats locals  com a uns dels  principals  fonaments del règim
democràtic. De la mateixa  manera la Constitució defineix la
garantia institucional de l’autonomia local com a uns dels eixos
bàsics del nostre sistema democràtic. Ha arribat l’hora de
reconèixer Palma, no només de fet, sinó també de dret com a la
capital de la nostra comunitat, una capital de tots i per a tots,
que ha de gaudir dels millors serveis i infraestructures, en
benefici de tots  els  habitants  d’aquesta comunitat. En
l’aprovació d’un règim especial, que sense demanar privilegis
li posi a l’abast un instrument jurídic que li permeti un
desenvolupament harmònic, d’acord amb les demandes de la
ciutadania i dels milions de visitants que anualment hi passen.
Una ciutat oberta a la resta de ciutats i pobles de les Illes, que
desitja compartir amb aquests la prestació de determinats
serveis  com a casa comuna a tots els habitants de la nostra
comunitat. Per tot això, Unió Mallorquina donarà  supor t  a
aquesta aprovació de la Llei de capitalitat.

La quarta és instar el Govern a solucionar de manera
definitiva i urgent el finançament del trot balear i de les seves
activitats relacionades especialment en l’àmbit agrícola i
ramader. El President de les Illes Balears tenia un compromís,
ahir des d’aquesta tribuna algú li ho va recordar, tenia un
compromís per solucionar de manera definitiva el tema del trot
en aquestes Illes, no és una demanda contra els  altres esports,
no, s’ha de solucionar el tema del finançament dels altres
esports  que existeixen a l’illa, però el tema d’un esport  tan
important com és el trot per a les nostres Illes...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Nadal vagi acabant. 

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Ara mateix. Un tema tan important
per la seva relació amb el tema de l’agricultura, la ramaderia i
la defensa del paisatge. S’ha de trobar una solució definitiva per
a aquest tema.

I finalment dues propostes  de resolució relacionades amb la
reforma de l’Estatut i l’assumpció de les competències. A
l’Estat espanyol hi ha comunitats de dues categories, hi ha
comunitats de primera i de segona i nosaltres tenim dret a ser
comunitat de primera i aspiram a ser igual de bons i que els
nostres  tenguin els  mateixos drets que tenen els  ciutadans de la
resta de l’Estat. Per això i per poder discutir d’aquestes  coses  en
condicions d’igualtat, perquè nosaltres com que som una
comunitat que tenim pocs habitants  i a més una comunitat lluny
enmig de la mar i que quan governen uns o altres no ens fan cas,

tenim l’experiència que quan aquí governen uns i altres són a
Madrid no ens donen allò que ens pertany i quan és a l’inrevés,
que uns estan aquí i els altres allà, tampoc ens ho donen. Hem
de cercar un sistema per poder negociar, de poder reclamar allò
que ens pertany en condicions d’igualtat i l’única solució per
això és adequar el Senat com a realitat territorial de l’Estat i la
realitat plurinacional de l’Estat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal per la seva intervenció en nom
d’Unió Mallorquina Grup Mixt. Grups que volen intervenir? Sr.
Buele en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Fixam la nostra pos ició en funció
d’aquestes  sis  propostes de resolució que ha presentat el diputat
portaveu d’UM sobre uns assumptes allà on el nostre grup està
d’acord, al marge de les motivacions, argumentacions o
consideracions generals  que ha presentat el portaveu d’UM,
compartim el contingut de totes  i cadascuna d’aquestes
propostes, perquè es tracta de sis assumptes que consideram
d’importància. El primer adreçat al Govern de l’Estat i al
Govern de les Illes Balears, els quatre següents adreçats al
Govern de les Illes Balears i el darrer a aquest mateix
Parlament.

Ens sembla que val la pena donar suport  a la dotació
adequada dels  cossos i forces de seguretat de l’Estat i de la
policia local. Que es liquidin d’una manera satisfactòria els
expedients d’expropiació pendents  derivats de la construcció de
carreteres. Que s’aprovi la Llei de capitalitat de la ciutat de
Palma. Que es financiï el trot balear. Que es reformi l’Estatut
d’Autonomia. I l’adequació del Senat a la realitat territorial i
plurinacional de l’Estat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele per la seva intervenció en nom del
Grup del PSM-Entesa Nacionalista. Sra. Amer en nom del Grup
Socialista té la paraula. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Anunciam per part del Grup Parlamentari Socialista el vot
favorable a les propostes  de resolució que ha presentat el Grup
Parlamentari Mixt UM.

En primer lloc plantegen un tema com és el de la suficient
dotació dels cossos i forces de la seguretat de l’Estat, prou
debatut en aquest debat de política general. S’han de cobrir
evidentment les places vacants, s’ha d’actualitzar la plantilla i
allò que esmentava el seu portaveu, hem de dona seguretat i
tranquilAlitat als  residents, però també als  nostres  visitants i
evidentment també els equips tècnics i la suficient retribució o
homologació amb altres comunitats que s’ha fet menció en
aquest debat.
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En segon lloc s’ha referit a la segona proposta de resolució
per a la liquidació dels  expedients d’expropiació per a la
construcció de carreteres. Ha de permetre evidentment aquesta
aprovació el compromís i evitar molèsties als ciutadans de les
nostres  Illes. Per tant, resoldre satisfactòriament aquest
cobrament dels expedients d’expropiació endarrerits.

En tercer lloc el Parlament evidentment ja s’ha pronunciat
en relació a l’estudi de la Llei de capitalitat i des del Grup
Parlamentari Socialista votarem favorablement que el Govern,
evidentment dins l’àmbit de les seves  competències, iniciï el
procés per aprovar aquesta llei de capitalitat per a Palma.

Amb molta satisfacció aquesta diputada, en nom del Grup
Socialista, defensa el finançament, en aquest cas d’una de les
activitats més arrelades als  costums  de les nostres  Illes, ens
referim al trot. Ben segur que el Govern assumeix aquest
compromís  i que es veurà reflectit amb aquest finançament
estable que ben segur hi haurà de ser per a aquests  propers anys.

Indicar, com no podria ser d’altra manera, que compartim
que la nostra comunitat autònoma de les Illes Balears es pugui
igualar en l’àmbit de les seves  competències a les denominades
comunitats històriques.

I ja per acabar aquest debat sobre l’acció política i de
Govern, s’ha manifestat clarament en el discurs del President
Antich que el Senat esdevengui un autèntica cambra de
representació territorial i per tant, que el Parlament iniciï
aquests tràmits que condueixin cap a aquest objectiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer en nom del Grup Socialista. Sr.
Font en nom del Grup Popular té la paraula. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores  i senyors diputats. Surt  per
fixar la posició en nom del Grup Popular a les propos tes  de
resolució d’Unió Mallorquina. Anem directament a elles, el que
sí ens agradaria dir a tots els diputats i diputades que formen el
pacte, és que vostès  després de dos dies de debat el més
important és que quan varen arribar al 99 varen trobar un arbre
ben arrelat de bon de veres i per molt que li hagin volgut llevar
branques vostès, aquest arbre ho ha aguantat, això els ha de
quedar ben clar. És l’arbre que varen trobar durant 16 anys que
ha fet possible arribar fins aquí... 

(Remor de veus)

...veig que al Sr. Diéguez li sap greu, però miri m’és igual.

Unió Mallorquina demana al Parlament que en un termini el
més curt possible es dotin adequadament les places de cossos i
forces de seguretat de l’Estat. Estam encantats, es veu que vostè
està d’acord en la reunió que va tenir lloc ara fa pocs dies, el
Ministre Acebes amb el President Antich, la qual cosa ve a les
nostres i lògicament li direm que sí, en tot cas ve a les nostres,
cap problema ni un, és complir amb allò que ens hem
compromès.

La segona és que el Parlament de les Illes Balears insti
també el Govern que liquidi de manera satis factòria tots els
expedients d’expropiació. Miri, Sr. Nadal, això demostra que la
feina del Partit Popular al llarg d’aquests  tres anys i cinc mesos
aquí sempre ha estat honesta, baldament ahir el Sr. Antich ens
acusés del contrari, que és molt greu i s’ho hauria de fer mirar
a això. L’any passat quan discutíem la Llei de transferències de
carreteres en el consell, el nostre portaveu José Maria González
Ortea, en ponència, en comissió i aquí en el ple els va avisar a
tots  vostès que la llei no tenia en compte res de les
expropiacions i ara vostès  demanen això, vénen a les nostres. La
nostra honestedat quan hi va haver el traspàs de carreteres, que
vostès  no se’n fiaven, ara aquí a vostès  no els  queda més remei
que venir-ho a demanar, lògicament votarem a favor perquè
això és també donar la raó al Partit Popular quan els  ho va dir en
la Llei de transferències de carreteres. Però quan ho diu el Partit
Popular pareix que ho diu en Lucífer, no el Partit Popular pensa
en els  ciutadans, no només pels  que estam aquí dins. Són
simpàtiques les propostes de resolució d’Unió Mallorquina.

Tercera, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè obri el procés de la Llei de capitalitat. Molt bé, vostè sap
que hi ha aquí dins, entrada, una llei municipal i que no fa ni
referència. El victimisme del Sr. Antich de Madrid cap a ell el
pot contar multiplicar per quatre el batle de Palma cap al el
Govern balear. I en canvi aquí, amb un morro increïble, són
capaços de mirar aquí i mirar cap allà, amb una vehemència de
mil dimonis  i fent-nos renou, el Sr. Antich que no és aquí.
Senyores membres del pacte, el que vostès han fet amb
l’Ajuntament de Palma durant aquests 4 anys no té perdó, els
han fet passar pel sedàs i això és la realitat de Balears, això és
la realitat d’un debat de l’estat de l’autonomia d’aquesta terra i
no del control del Govern de Madrid que és allò que han intentat
canviar al llarg de 48 hores. Sr. Nadal, li votarem a favor no es
preocupi.

Quart, aquí m’ha d’explicar Sr. Nadal si Unió Mallorquina
ha canviat de postura, lototrot. No surt enlloc i ara hem escoltat
la portaveu del PSOE que ells  estan encantats  que arribin ajudes
al trot perquè és l’esport nacional. Miri el meu padrí va tenir un
cavall que va guanyar el Gran Premi, és a dir, hi estic ficat dins
els  cavalls, ho domin, però mai havia sentit  tanta gent que
estigués a favor dels  cavalls, pareix que això du vots i pas pena
que malmenem els  pagesos que tenen cavalls, o els  senyors  que
no són pagesos i tenen cavalls, o les persones que no són
pagesos i tenen cavalls. Pas pena, pas pena, la manipulació que
s’està fent és preocupant. Sr. Nadal, renuncien a la lototrot
vostès  amb aquesta proposta de resolució? Seria important,
perquè sinó el ridícul que haurien fet vostès seria d’escàndol,
com pot suposar que arribin ajudes al trot nosaltres hi estam a
favor, cap problema ni un, ho hem demostrat en el consell,
mitjançant declaracions de tots els portaveus, de tots, però el
que passa és que nosaltres no tenim pressions de ningú, de cap
grup, no importa que faci uhh!, senyor de Formentera, surti aquí
i digui de qui. El Sr. Antich no va tenir el salero  de dir qui
l’havia pressionat, va dir que s’havia equivocat, però per què?
Perquè l’han fet tornar enrera, l’han fet tornar enrera des de
Madrid i ho dic i ho sé cert. De la mateixa manera que ell va dir
que sabia cert no se què d’una reunió d’un diputat, per l’amor de
Déu! O fa comptes que la paraula del President és més
important que la de qualsevol ciutadà de Balears, fins aquí hem
arribat, hem de saber qui ha darrera la lototrot, hem de saber
quins interessos han mogut al Sr. Antich que després de la
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presentació l’any passat del premi de criadors de 5 anys allà on
surt, ho va llegir el nostre portaveu ahir, que ja teníem lototrot,
com és que al cap d’un any no tenim lototrot, perquè el premi de
5 anys torna a ser diumenge que ve, passarà un any exacte, què
passa? Ho expliquin. Nosaltres Sr. Nadal li votarem a favor. Els
faig un poc de renou però ja en duim quatre que els votarem a
favor, però és la veritat, perquè nosaltres la feina l’hem feta,
amb aquestes qüestions hem estat pioners i si no hem estat
pioners hem estat al seu costat, Sr. Nadal.

Cinquena, és oportunista a més no poder, ara tothom li ha
pegat una febre de reformar l’Estatut. Arriben les eleccions i
com que no hi ha compte de resultats, han de tornar al recurs
antic de la reivindicació per manca d’idees i per manca,
sobretot, de gestió. Vostès han fracassat durant tres anys i quatre
mesos en la gestió i han de tornar com sempre, s’han de
retroalimentar de les propostes de fa 20 anys de lluita cruel,
acab Sr. President veig que acaba el temps. Sr. Nadal, no és el
moment, nosaltres hem iniciat aquest moment d’aquesta
reforma, on? A un congrés, en una ponència, està negre damunt
blanc, però per oportunisme no jugarem, ja hi haurà el seu dia,
això són els  Jocs Florals, entre la tramitació dels  pressuposts, no
sé si arribaran a dur això de la biodiversitat i tot el tinglado,
perquè els Verds han d’acabar a tenir allò que els  toca. No hi ha
temps, d’aquí a 5 mesos el Parlament s’ha acabat, no d’aquí 7
que hi ha eleccions, d’aquí 5. Això és voler quedar bé de cara a
la galeria i s’ha acabat senyors, d’imatge vostès  en duen 3 anys
i 4 mesos i s’ha acabat d’imatges, els  mallorquins, menorquins,
eivissencs i els formenterers volen fets i això no són fets...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font vagi acabant. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab. Però li faig saber una cosa, com que nosaltres ho
tenim a la nostra ponència en el nostre darrer congrés, nosaltres
ens abstendrem, perquè no estam en contra que s’estudiï, de cap
manera.

I sisena, que el Parlament de les Illes Balears en l’àmbit de
les seves  competències ha de promoure l’inici dels tràmits que
condueixin a l’adequació del Senat a la realitat territorial i
plurinacional de l’Estat li votarem que sí, ens sembla molt bé i
creim que és bo aprofundir dins aquesta línia. 

Crec que si és capaç de contestar-me a això de la lototrot, els
oportunismes polítics és igual, són medalles que es posaren per
la seva campanya i no passa res. Però el tema de la lototrot i la
caparrudesa de no voler en cap moment aquella esmena referent
a allò que s’havia de pagar d’expropiacions, estaria bé que
aquest Parlament sentís allò que en pensa.

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font per la seva intervenció. Sr. Nadal,
em sap greu però no hi ha torn de rèplica ni contrarèplica en
aquest debat. De totes  maneres abans de la votació pot informar

al Sr. Font de les seves  intencions, de manera que puguin
decidir el vot que considerin oportú.

Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i
Ecologista el Sr. Ramon té la paraula per defensar les seves
propostes de resolució per un temps de 10 minuts.

1. El Parlament de les Illes Balears celebra que en la
tramitació al Congrés dels Diputats del Decret 5/2002, de
medidas urgentes para la reforma del sistema de protección
del desempleo, s’hagi decidit retornar les prestacions als
treballadors fixos discontinus. Així mateix, insta el Govern de
l’Estat a constituir de manera immediata la comissió prevista
a l’article 32 del REB i a adoptar les mesures necessàries per
evitar perjudicis als treballadors afectats per la vigència del
Decret.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dotar de mitjans humans i materials suficients la
Inspecció de Treball de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a prendre les mesures adien ts per millorar els
finançament dels ajuntaments, de tal manera que aquests
puguin respondre a les noves necessitats que es plantegen per
millorar la qualitat de vida dels veïns i de les veïnes dels seus
municipis. Aquestes mesures s’hauran de consensuar amb la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a retirar els plans directors dels aeroports de les Illes
Balears i a acordar la gestió d’aquests amb el Govern de les
Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a declarar obligació de servei públic de les
comunicacions aèries entre les Illes i d’aquestes amb la
península, per tal que quedin garantides les freqüències
suficients i a preus raonables. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dur endavant les modificacions legislatives
necessàries que permetin l’accés als descomptes de viatges per
residència dels ciutadans i les ciutadanes de les Balears,
independentment del seu origen.

7. El Parlament de les Illes Balears manifesta que la via
diplomàtica és la manera de resoldre els conflictes
internacionals i  rebutja l’ús de la força militar per imposar la
dominació d’un país sobre altres. En aquest sentit, insta el
Govern de l’Estat a treballar per trobar una solució
diplomàtica a la crisi d’Iraq en el marc de les Nacions Unides
que impedeixi l’atac dels EEUU a aquest país.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a augmentar els recursos humans i materials de l’INEM
a Balears que permetin el compliment de les seves
competències amb criteris de màxim servei als ciutadans
demandants de prestació per desocupació, donades les
característiques específiques del mercat de treball de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
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9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a fer un esforç de recuperació de dinàmiques unitàries
de totes les forces democràtiques en la lluita contra el
terrorisme, tot i  respectant les diferents opcions, cercant els
plantejaments coincidents que puguin ajudar a acabar amb
aquesta lacra terrorista. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista presenta 9 propostes
de resolució a aquest debat i esperam i comptam amb el suport
de la resta de grups d’aquest Parlament.

La primera de les propostes de resolució, tornam a portar en
aquest Parlament una qüestió que ja havia vengut, allò que en
llenguatge popular es coneix com el decretazo , el decret de
mesures urgents  de la reforma del sistema de protecció de la
desocupació que està en vigor, perquè es va aprovar, entenem
nosaltres, de manera inconstitucional però es va aprovar per
decret, està en vigor i suposa una retallada importantíssima de
drets històrics dels treballadors i en concret dels  treballadors
fixes discontinus. Aquest Parlament ja es va pronunciar en
contra i ara la proposició que duim aquí és celebrar que s’hagin
obert negociacions i que en el tràmit en el Congrés dels  Diputats
s’estiguin introduint tals modificacions que en la pràctica, a
pesar que el Govern del Sr. Aznar no fa cap rectificació, a la
pràctica ho deixen anulAlat o quasi anulAlat. O sigui que allò que
es llevava als  treballadors, ara es retorna, ja és bo saber això,
això ho diuen des del propi Govern, que es retornen totes
aquestes  coses  i és bo saber-ho tenint en compte que aquí
s’havia negat, aquí en el carrer, en anuncis, en premsa, en
comunicats, s’havia negat sistemàticament que hi hagués
qualsevol retallada dels  drets dels treballadors en general i dels
treballadors fixes discontinus en concret. Ja és bo que es faci
aquesta rectificació, a nosaltres ens sembla molt bé i ens sembla
molt bé que la gran mobilització de la vaga general del 20 de
juny sigui la que hagi portat aquesta rectificació, aquella vaga
general que tampoc va existir, però entre altres coses  li va costar
el càrrec al ministre de Treball i al ministre, no sé exactament
com es deia el ministeri, però era el que feia intoxicació i
propaganda en aquells temps. Per celebrar que això torni enrera
i reclamar al mateix temps que d’una vegada l’article 32 del
REB, així com els  altres, però l’article 32 s’apliqui perquè es
puguin constituir les comissions i els  treballs  que allí es preveu
en relació a la problemàtica general dels fixos discontinus. 

Un últim punt dins d’aquesta proposta és evitar perjudicis
als treballadors afectats per la vigència d’aquest decret, perquè
ja hi ha hagut treballadors fixos discontinus a qui se’ls han
denegat prestacions, ja hi ha hagut treballadors que han estat
acomiadats i han cobrat més del que es cobrava abans, i ja hi ha
hagut també un magistrat que ha declarat una nulAlitat radical en
aplicació d’aquest decret. Per tant, celebrar que això es torni
enrere, però mentrestant que no afectin, aquests  perjudicis, als
treballadors.

Segona qüestió, també d’àmbit laboral. Instar el Govern de
l’Estat que doti dels mitjans humans i materials suficients per a
la Inspecció de Treball. La Inspecció de Treball és molt
insuficient en el conjunt de les Illes: a Menorca hi ha inspecció
però no disposen dels mitjans necessaris, la seu central a Palma
és absolutament insuficient i a Eivissa no en tenim. Aquí també

es va aprovar una proposició, en aquest parlament, fa uns
mesos, d’instar el Govern central perquè la posàs a Eivissa per
atendre Eivissa i Formentera. Des del Grup Parlamentari
Popular ens deien que la retiràssim perquè allò ja estava fet; idò
no, continua sense estar fet, i en conjunt a totes les  Illes és molt
insuficient i es demana aquesta major aportació del Govern de
l’Estat.

També en feim una, la número 3, en relació al finançament
dels ajuntaments. No ens definim per una cosa en concret, no
deim sí ni no a aquest projecte de llei que s’ha presentat des del
Grup Parlamentari Popular i que pot tenir aspectes bastant
perillosos perquè s’eliminen fonts de finançament dels
ajuntaments. Què demanam aquí? Primer, que es dotin els
ajuntaments de mitjans econòmics necessaris perquè fins ara són
molt insuficients, i que es faci per acord, que no s’imposin per
majories i que es compti absolutament amb la opinió i
consensuant amb la Federació de Municipis i Províncies.

La número 4 crec que és molt reiterativa. Ja hem presentat
altres vegades coses semblants, però és demanar una vegada
més al Ministeri de Foment que retiri els  plans directors dels
aeroports de les Illes Baleares, plans directors absolutament
abusius, exagerats i, sobretot, fets d’esquena i en contra de la
voluntat del govern legítim de les Illes Balears. Que això es
retiri i que la gestió s’acordi amb el nostre govern, amb el
Govern de les Illes Balears, per la fórmula que sigui. Pensam
que l’Estat no ha d’imposar-nos, al marge de la voluntat de les
nostres  institucions, aquests plans directors ni la gestió
d’aquests  aeroports, i esper que si no hi ha voluntat, que de
moment no es manifesta aquesta voluntat, també, com en el cas
del conegut com a decretazo , les mobilitzacions populars que
s’estan preparant a diferents llocs serveixin per fer canviar
d’idea el Govern central.

La número 5 -també una vegada més, però bé, és que no ho
tenim, no ens ho volen donar- és la declaració d’obligació de
servei públic de les comunicacions aèries entre les Illes i entre
les Illes i la península. Una vegada més, després  de tot el que es
va dir en el debat d’ahir jo crec que no fa falta insistir-hi molt
més. Pensam que és una reclamació absolutament justa, que el
conjunt dels  ciutadans de les Illes Balears estan d’acord i la
volen, i pateixen les discriminacions i els perjudicis  que patim
a l’hora de comunicar-nos per via aèria, i a més és que és un
imperatiu legal que, com en altres casos, com en el cas del REB,
s’incompleix sistemàticament. Idò bé, demanam que es faci
això, que es compleixi la llei d’una vegada.

Número 6, també en relació als viatges, els descomptes als
residents a les Illes Balears. Independentment que s’hauria
d’augmentar aquest percentatge de descompte, hi ha ciutadans
de les Illes Balears residents legals aquí, que paguen els
impostos aquí, que treballen, que viuen aquí, que no gaudeixen
de descomptes; estam parlant dels ciutadans que no són
comunitaris, que no són de la Unió Europea, siguin residents de
procedència europea, que tenen aquí fixada la residència, siguin
residents d’altres llocs, immigrants, el que sigui, però hi ha un
percentatge important, ja dic, de ciutadans residents legals, que
treballen aquí, viuen aquí, paguen aquí els impostos però no
gaudeixen d’aquests descomptes. Per tant, demanam que ells
també en puguin gaudir.
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Número 7. Parlam d’Iraq. Potser, bé, queda una mica lluny.
Jo crec que també en el debat d’ahir es va veure, a part que
sempre una guerra, un atac, és una cosa absolutament
indesitjable els  efectes que tendria sobre l’economia segurament
de tot Europa però molt especialment per a la nostra, seria
absolutament greu. Demanam que el nostre govern espanyol, el
Govern de l’Estat, en comptes d’alinear-se sistemàticament a les
ordres del Sr. Bush i dels falcons de Washington, faci, com fan
altres governs europeus, per cert, que faci altres gestions, altres
polítiques per tractar d’evitar que es produeixi un atac de les
forces d’Estats Units i tal vegada d’altres potències sobre Iraq
i sobre la població d’Iraq, i que es resolguin per la via
diplomàtica, per la via de les Nacions Unides. En aquest sentit
jo voldria dir, perquè també per justificar les guerres sempre hi
ha campanyes de desinformació i d’intoxicació, que el
negociador, el cap dels  inspectors de les Nacions Unides que ha
de controlar l’armament d’Iraq va arribar a un acord amb el
propi govern d’Iraq, i s’està boicotejant per altres coses, i
voldria també ensenyar un diari, que no és precisament dels  més
pròxims  al nostre grup, on l’inspector espanyol que va participar
anteriorment a Iraq diu: “Nunca hemos encontrado armas
prohibidas y es difícil que las haya”. També diu que sempre es
mogueren amb llibertat, també diu que hi havia inspectors que
es dedicaven a espiar. 

(Remor de veus)

No, perquè el Govern de l’Estat espanyol dóna suport
absolutament a la política del Sr. Bush, militarista, d’atacar Iraq.
Per tant, demanam que jugui un altre paper internacional el Sr.
Aznar. 

(Més remor de veus)

Per últim, la número 8, que l’INEM augmenti els seus
recursos humans tal com ha fet el SOIB, el Servei d’Ocupació
de les Illes Balears, perquè ara que estam a final de temporada
es doni una atenció correcta als  treballadors que reclamen les
prestacions per desocupació. 

I l’última de totes és solAlicitar del Govern de l’Estat que faci
un esforç de recuperació de dinàmiques unitàries en la lluita
contra el terrorisme i que no es dediqui a criminalitzar a forces
polítiques democràtiques que, s’estigui o no d’acord amb els
seus plantejaments, són absolutament legítimes, són
democràtiques i s’ha de comptar d’una manera imperiosa amb
elles en qualsevol solució del tema del greu problema del
terrorisme. Per tant, que es compti amb els partits i amb les
institucions, i que no es dediquin d’una manera simplista i
bastant grollera a identificar qualsevol que discrepi del projecte
d’Estat que té el Partit Popular a equiparar-lo amb els  grups que
donen suport  o que no condemnen el terrorisme. Crec que és
una cosa molt greu i la unitat que hi havia hagut en altres
moments de totes  les forces democràtiques contra el terrorisme
és una necessitat imperiosa que es recuperi, perquè si no no hi
haurà solucions a aquest problema.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon, per la seva intervenció en nom
del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista. Grups que vulguin

intervenir en fixació de posicions? Sr. Nadal, en nom d’Unió
Mallorquina, Grup Mixt.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Unió Mallorquina donarà suport  a les
propostes  presentades  pel diputat Sr. Miquel Ramon.
Especialment estam d’acord, molt d’acord, amb les propostes
que es refereixen al finançament, tant la 2, dotar de mitjans
materials, com la 3, que és que els  nostres  ajuntaments tenguin
una finançació adient. També estam d’acord amb la número 4,
que es refereix a la retirada dels  plans directors d’aeroports de
les Illes, que no deixen de ser una ingerència més de l’Estat
central dins el que hauria de ser la nostra economia. 

Sr. Miquel Ramon, nosaltres, que li donarem suport a totes
les propostes, no ho farem cridant ni fent massa renou, perquè
li donarem suport. Altres donen suport a les propostes  i pareix
que no en donen, i pareix que ho han de demostrar cridant més
que els  altres, i no per cridar més es té més raó. Hi ha altres
grups que no deuen escoltar les intervencions, perquè quan el
diputat que ara parla ha reconegut determinades coses a la
tribuna, després  ells retreuen que no s’han reconegudes. Si
escoltassin no haurien de fer segons quines intervencions.

Li vull assegurar, Sr. Miquel Ramon, que nosaltres entenem
les discrepàncies i que des d’Unió Mallorquina donarem suport
a les seves  propostes  sense renunciar a res, a res de les nostres
propostes que hem presentat aquí, ni tan sols a la reforma de
l’Estatut que, encara que vostè no la proposi, hi ha propostes
que hi fan molta referència. A Unió Mallorquina moltes vegades
ens ha passat això, que hem fet propostes  fa molt de temps i que
amb el temps hi ha gent que arriba a les nostres  propostes, però
quan les proposàrem ens deien que eren bogeries. Jo record que
quan en aquest parlament es va tramitar la Llei de consells
pareixia que només servia per solucionar els problemes de
determinats diputats  o de determinades persones  i ara he vist, a
mitjans de comunicació de nivell nacional, que ja destacats
membres de partits que governen a nivell nacional ja proposen
el mateix que va proposar en el seu moment Unió Mallorquina.
Ben segur que el temps ens acabarà donant la raó.

Moltes gràcies, Sr. Ramon. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal, en nom d’Unió Mallorquina, Grup
Mixt. Sr. Buele, en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista,
té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Donam suport des del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista a totes i cadascuna
d’aquestes  nou propostes de resolució que ha presentat el
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista,
el Sr. Miquel Ramon. Ens hem fixat que són nou propostes de
resolució que totes  elles van adreçades al fet que aquest
Parlament insti el Govern de l’Estat a prendre determinades
mesures, unes mesures que nosaltres valoram com a molt
favorables , en determinats aspectes  que afecten determinats
sectors  o àmbits d’aquest país  nostre que són les Illes Balears.
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Per això nosaltres estam d’acord amb la proposta que ens fa
el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista a favor
d’una lluita democràtica contra el terrorisme, els recursos
humans i materials  de l’INEM, la solució diplomàtica a la crisi
d’Iraq en el marc de Nacions Unides, els  descomptes de viatges
per residència, les comunicacions aèries entre illes i entre
aquestes  i la península, la gestió dels  aeroports illencs, el
finançament dels  ajuntaments illencs, la Inspecció de Treball o
els  treballadors fixos discontinus. Totes aquestes  són propostes
que des del nostre grup parlamentari veim com a propostes de
resolució que consideram que contribueixen políticament a
enfortir pràctiques profundament democràtiques en aquest país
nostre. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, per la seva intervenció. El Sr.
Pons, Tirs Pons, en nom del Grup Socialista té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, Sr. President, gràcies. Senyores diputades i senyors
diputats, les propostes presentades per Esquerra Unida i
Ecologista es poden dividir en quatre blocs, en quatre motius,
algun d’ells  prou especial, però tots  relacionats amb una situació
que tenim avui aquí i que patim tots els ciutadans. 

Tres -1, 2 i 8- estan relacionades amb la situació dels
treballadors, amb una manca de recursos per part de les
inspeccions i també de l’INEM, quan tenim en aquestes  illes
puntes  de feina prou notables que estan motivades pel tipus
d’indústria, de treball que tenim aquí. Segon bloc, la situació de
la finançació d’ajuntaments, que després  de l’anunci de la
desaparició de l’impost d’activitats econòmiques sense saber
quina és l’alternativa poden deixar alguns ajuntaments
menyscabats  en les seves  possibilitats per donar contestació a
les necessitats  que tenen els  seus ciutadans; per tant sembla que
és una reflexió necessària, és una petició necessària. 

Un altre bloc està relacionat amb el transport  aeri, que va ser
prou debatut ahir, però que és evident que les rebaixes, fins i tot
del 33%, als  ciutadans de la Unió Europea que són residents
aquí no han motivat en absolut una baixa  del preu dels  vols; no
està justificat, creim nosaltres, ni per un augment del
combustible ni per altres tipus d’augment, per tant la declaració
de servei públic, la declaració obligatòria de servei públic quant
als  vols  és una necessitat. Però fins a quin punt aquesta
necessitat ha de ser només per als  habitants  de la Unió Europea,
quan som tots  els  que vivim aquí els  que patim aquesta situació?
Per tant, sembla assenyat, o almanco vostès han de considerar
que és igualitari perquè són tots  els  ciutadans d’aquestes  illes els
que patim la mateixa  situació quant a carestia dels  bitllets d’avió
per sortir o entrar a ca nostra.

I un d’especial per falta de competències que té la comunitat
autònoma però que ens sembla prou assenyada. Dues. Una es
referent a la discussió que hi ha sobre la situació de terrorisme
en el nostre país, que ha conduït  a enfrontaments que poden ser
fins i tot innecessaris  perquè no estan motivats per actuacions
concretes sinó per emissió de postures polítiques o de
pensaments que no, perquè no coincideixin amb els  nostres, han
de motivar la seva demonització. La lluita contra el terrorisme
crec que ha de ser acceptada per totes  les forces polítiques amb

presència en aquest país, menys -òbviament- les que es
dediquen al terrorisme, la utilització de la violència, per damunt
de les diferències que hi pugui haver fins i tot en el concepte del
que ha de ser l’Estat espanyol. No em preocupa massa tenir en
aquest país  un grup polític que es declari independentista quant
a la seva nació o part de l’Estat espanyol mentre estigui assegut
a un lloc on se li respecti el dret a explicar quina és la seva
postura mentre defensi les seves idees amb la paraula. Tots
aquests  grups sembla que seria correcte que arribassin a un
pacte de ferro, no de ferro, un pacte de cotó, que és més bla,
però més ferm, per poder lluitar tots junts en contra d’aquesta
lacra que des de fa massa anys fereix la societat espanyola.

I per últim n’hi ha una de singular que, no perquè no
tenguem competències la comunitat autònoma sobre política
exterior, deixa  de tenir la seva raó, que és la manifestació que
l’atac a Iraq..., una petició, i és suau i jo crec que està redactada
amb una cura admirable, la solAlicitud perquè, primer de tot,
s’esgotin els camins de la diplomàcia i de la discussió abans
d’aliar el nostre país a un atac en contra d’un país, sigui Iraq o
sigui un altre declarat protector del terrorisme internacional. La
situació que hi ha al món ha canviat, la situació de guerra freda
està superada i aquella por que es tenien un a l’altre sabent
perfectament que el que atacava en sortia amb la cara rompuda,
ha donat una situació diferent, i no és només per l’amenaça del
bombardeig d’Iraq, basta llegir el document que ha entrat al
Congrés de Representants dels Estats Units: l’estratègia de
seguretat nacional dels Estats Units d’Amèrica, firmada per la
Sra. Condolezza Rice, que és prou explícit en els  seus conceptes
fonamentals  del que pot motivar la intervenció dels  Estats Units,
i òbviament va en contra de la mateixa  existència de les Nacions
Unides, va en contra del pacte, fins i tot, de l’OTAN i
òbviament va en contra de les resolucions o del pensament, de
les idees que es poden defensar des de la Unió Europa. En una
situació com aquesta, convertir un país en el sol gendarme de
l’ordre universal i en el distribuïdor de bondats  i maldats segons
les idees, ens sembla prou perillós. Hi ha altres països de la
Unió Europea que han defensat profundament que primer de tot
hi havia d’haver resolucions fermes de l’Organització de
Nacions Unides i no hi ha motius, perquè ja no és una guerra
contra un país, és una guerra contra una ideologia, contra... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, vagi acabant, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

...una religió i contra persones. 

Són motius suficients per votar a favor d’aquestes  propostes,
pensant que un món millor no pot estar basat en la força d’uns
sobre els altres.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Sr. Huguet Sintes..., ah, no! Sr.
Gornés i Hachero té la paraula en nom del Grup Popular.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:
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Gràcies, Sr. President. En primer lloc exposaré la posició del
Partit Popular respecte a les propostes d’Esquerra Unida.
Votarem que sí a les número 2, 3, 8 i 9, ens abstendrem a la
número 6, votarem que no a la 1 i a la 4, i en principi la idea és
fer una transacció a la 5 i a la 7, si se’ns accepten els  comentaris
i les reflexions que exposarem a continuació.

Respecte al punt primer, li hem de dir que la decisió és
prèvia a la tramitació en el Congrés dels Diputats, de fer
aquestes  modificacions. És a dir, que no hem de celebrar res que
durant la tramitació en el Congrés s’afegeixin una sèrie de
disposicions, perquè des del Partit Popular sempre hem defensat
el diàleg amb totes  les forces sindicals, amb els  agents  sindicals,
i açò no és que es digui ara, sinó que s’ha dit des de sempre, i
asseure’s  amb els  sindicats és una cosa que és norma
pràcticament per part del Partit Popular. És a dir, que no ens
hem d’estranyar d’açò. Respecte a la constitució de la comissió
prevista a l’article 32 del REB, li hem de dir i vostè ho ha de
saber que està aprovat des  de fa més d’un any, és una cosa que
està en marxa i ara no entenem per què se’ns ve aquí a insistir
en una cosa que ja està feta. Per tant, votarem que no.

En el punt 2, el tema de la Inspecció de Treball, nosaltres
estam per millorar la seguretat en el treball, sobretot ja que s’ha
vist que les polítiques que desenvolupa Esquerra Unida no tenen
massa èxit sobretot quant a la mortalitat en els accidents de
treball a les nostres illes, és a dir, és una evidència palpable i és
per açò que entenem que està bé demanar reforç a l’Estat en
aquest sentit. Si la proposta ve per al cas específic d’Eivissa,
una cosa que vostè no ha dit aquí però que jo diré perquè en
quedi constància en el Diari de Sessions, sàpiga que en plantilla
hi ha una plaça que no s’ha cobert encara emperò que hi és; és
a dir, que el ministeri ha posat la seva part perquè aquesta
qüestió pugui quedar ben resolta a l’illa d’Eivissa.

En el punt número 4 votarem que no perquè entenem que els
plans directors són necessaris  per l’operativitat dels  aeroports,
i s’ha de dir que aquests  plans són versàtils des del moment en
què s’adapten a la demanda real d’aquestes infraestructures.
Respecte a la gestió -i vostè ho hauria de saber- els aeroports
són d’interès general i estan gestionats, com sap també,
directament per part de l’Estat. No hi ha competència possible
en aquesta matèria a les nostres  illes. Ve recollit a la Constitució
i al nostre Estatut d’Autonomia. Açò no vol dir, però, que el
Partit Popular no vegi bé que en un futur aquest procés  de
participació en la gestió dels aeroports es  pugui obrir i es pugui
plantejar d’una forma seriosa.

Respecte al punt número 5, ja li he dit abans del ple que li
presentaríem una esmena, una proposta de transacció en el sentit
d’afegir, després  de “declarar l’obligació de servei públic”,
afegir “a aquelles línies aèries que ho requereixin”, perquè
nosaltres entenem que aquest servei, aquesta obligació de servei
públic no pot ser objecte d’una forma indiscriminada de totes  les
línies, sinó que ens hem de concentrar més especialment sobre
aquelles que puguin ser deficitàries i que ho necessitin realment.
Hem d’aprendre dels  errors, hem d’aprendre de les experiències
que altres comunitats autònomes han pogut tenir, sobretot en els
darrers mesos. El cas paradigmàtic de qual vostès  sempre
s’omplen la boca, el cas de Canàries, bé, la companyia Binter,
fruit precisament de polítiques semblants a les que vostès  estan
proposant, ha acabat amb un forat de més de 7.000 milions de
pessetes. És a dir, que hauríem de ser bastant prudents, actuar

amb la precaució necessària per tal que aquest plantejament no
passi aquí i disposar de les mesures correctores que facin falta
per tal que les nostres illes tenguin finalment el servei de línies
aèries i de transport que realment ens mereixem. És a dir, que
nosaltres estam per estudiar, que el Govern central i la
comunitat autònoma estudiïn quines són aquelles línies que
justificadament necessitin aquestes  ajudes, però no d’una forma
indiscriminada, com he dit abans.

Respecte al punt número 6, bé, nosaltres aquí la veritat és
que després  d’haver-ho llegit diverses vegades no ens quedava
clar, perquè pel que fa a redacció entenem que hi falta..., vaja,
que no està ben redactat, perquè no sabíem si els  ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears, independentment del seu origen,
implicava origen de naixement o implicava origen de punt de
sortida, no sabíem si és que un natural de les Illes que surti de
Santiago o al revés. Vostè ho ha intentat aclarir un poquet, però
així i tot vostè sap també que aquesta és una proposta utòpica,
com moltes de les que presenta Esquerra Unida. Vostè sap que
aquesta qüestió està perfectament reglada per les diverses
directives de la Unió Europea sobre les polítiques de no
discriminació dels ciutadans de l’àmbit de la Unió Europea... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gornés, vagi acabant. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

...i en aquest sentit  nosaltres farem una abstenció en aquest
punt. 

Respecte al punt número 7, la crisi d’Iraq, bé, nosaltres
també li hem proposat una esmena que en lloc de dir
“impedeixi” la proposta és dir que digui que “tracti d’evitar”. És
aquesta una proposta coixí que no entenem massa bé que fa aquí
dins en un debat sobre l’estat de la nostra comunitat autònoma,
un tema que és més propi d’altres àmbits. Està bé que en
puguem parlar però, bé, una proposta de resolució aquí sembla
que hem fet un tallar i copiar d’un altre document i que l’hem
plasmada aquí perquè quedi bonic. I evidentment nosaltres
entenem que les solucions diplomàtiques s’han d’emprendre,
s’ha d’evitar qualsevol tipus de confrontació, però bé, ara
mateix aquí no és el lloc adequat per tractar aquests temes. Per
tant li demanam aquesta transacció que entenem nosaltres que
millora el text.

I finalment, i acab ja tot d’una, el punt número 9. Nosaltres
volem que quedi clar que estam contents que el Partit
Comunista presenti aquesta proposta aquí, el Partit Comunista
que, com tots  sabem, té una tradició democràtica extensíssima,
sobretot abans de la  caiguda del mur de Berlín, i quedi molt clar
que nosaltres li donam suport  perquè entenem, i voldria que ens
ho pogués aclarir vostè, entenem que HB no és un partit
democràtic i que vostès  no ho contemplen en aquesta proposta,
perquè... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gornés, vagi acabant, per favor.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:
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Sí. Entenem que fa falta tota aquesta conjunció de esforços
per tal d'acabar amb  el perill que corren les vides de tots  aquells
que no són nacionalistes  al País Basc. Vostès que formen part
d'un govern nacionalista, que entenem nosaltres que no disposa
de totes les mesures pertinents per tal d'ajudar que hi hagi més
protecció i més seguretat ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gornés, té trenta segons per acabar. Està fixant posició
de vot.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Estic fixant posició de vot, estic explicant ...

EL SR. PRESIDENT:

No està explicant. Li don trenta segons per acabar.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Li votarem que sí, però quedi clar que és amb aquestes
condicions de vot. I res més, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Sr. Ramon, li han fet dues
propostes  de transacció que m'ha de dir si accepta o no,
únicament, no hi ha debat. Simplement m'ha de dir si accepta les
propostes  de transacció respecte del núm. 5, allà on diu "
comunicacions aèries", s'ha d'afegir "que ho requereixin".
Després, li han fet una altra proposta de transacció, que és
canviar la paraula de la darrera línia de la proposta 7, que és
"impedeixi" per "eviti". Si les accepta o no.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Sr. President. L'esmena que fan a la proposta 5 no
l'acceptam, perquè entenem que devaluaria el contingut. I agrair
al Sr. Gornés que, pel que fa al tema d'Iraq, faci aquesta
transacció que sí l'acceptaríem i, per tant, que consideri que val
la pena que es tractin aquests temes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Així, a la proposta de resolució 7 substituiria la
paraula "impedeixi" per "eviti", És així, Sr. Gornés? Molt bé.

Doncs debatudes les propostes  de resolució presentades  pel
Grup d'Esquerra Unida i Ecologista, passaríem a les propostes
de resolució presentades  pel Grup del PSM-Entesa Nacionalista.
Per defensar les propostes  de resolució, té la paraula el Sr.
Diputat Antoni Alorda, per deu minuts.

1. El Parlament de les Illes Balears crearà, en un termini
no superior a un mes, una Ponència d'estudi de Reforma de
l'Estatut. L'objectiu d'aquesta reforma serà capacitar la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per assolir el màxim
sostre d'autogovern que permet l'ordenament jurídic vigent,
inclosa la policia autonòmica.

2. El Parlament de les Illes Balears constata la existència
d’una situació de paràlisi i de retrocés en el desenvolupament
autonòmic, del que en són un clar exponent tant la legislació
estatal que lamina les competències estatutàries , com la
obstrucció reiterada al traspàs de serveis pendents.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que per el
necessari increment de les cotes actuals d’autogovern cal
instar al Govern de l'Estat:

a) Que es faci efectiva la transferència de totes les
competències i  els serveis pendents i atribuïts a la comunitat
autònoma pel vigent Estatut d’autonomia de les Illes Balears.

b) Obtenir mitjançant l’aplicació de l’article 150.2 de la
Constitució espanyola, les matèries susceptibles d’ésser
assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
d’una manera permanent.

c) Modificar les lleis estatals de caràcter bàsic que limiten
l’autogovern.

d) La presència i la participació directa de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en els òrgans i les institucions de
la Unió Europea.

4. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears 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 nouvinguda a les nostres Illes.

5. El Parlament de les Illes Balears, per tal de donar la
importància que es mereix al transport públic:

- Insta al Govern de l'Estat a declarar de servei públic les
connexions aèries entre les Illes i entre les Illes i la Península.

- Insta al Govern de les Illes Balears a equiparar les taxes
dels ports competència del Govern amb els de competència de
l’Estat.

- Insta al Govern de les Illes Balears a seguir en la millora
del transport ferroviari incrementant les freqüències de les
línies ja existents.

6. El Parlament de les Illes Balears, per tal de mantenir
l'autonomia financera dels ajuntaments, insta al Govern de
l'Estat:

- A que la reforma de la llei d'hisendes locals no suposi, en
cap cas, una pèrdua de recursos als ajuntaments.

- A reduir el pagament dels imposts estatals a les
corporacions locals.

7. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a implantar l'accés lliure i gratuït de la gent
usuària de la xarxa d'internet a l'edició digital del Butlletí
Oficial de les Illes Balears. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Són just 7 propostes de resolució. 

La primera i possiblement la més rellevant de les que
pretenem, segur que no els  vendrà de nou, m'estranya sentir
parlar d'oportunisme quan fa tants  d'anys que es debat el mateix,
que és tenir un estatut que tregui tot el profit de l'autogovern que
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permet la Constitució Espanyola del 78, que fa ja 25 anys que
permet un marge d'autogovern superior al que tenim, i que no
entenem per què no li volem treure tot el suc. L'any 91 hi va
haver una entesa important en aquesta cambra per treure-li, ha
plogut també de llavors ençà i no entenem que puguem tornar
enrera del que el poble sobirà va decidir en aquesta cambra un
dia, i ara sembla que torna haver-hi el suport suficient per
tornar-ho dur a Madrid. Crec que és important reafirmar-nos-hi,
i hem de pensar que no s'hi podran tornar a negar. No s'entén
per quina legitimitat democràtica, ciutadans de Castella,
d'Andalusia, de Múrcia, de Madrid, puguin dir a les Illes Balears
quin autogovern han de tenir si el permès està contemplat dins
la Constitució. 

Malauradament la reforma de l'any 98 no va ser suficient, no
era prou ambiciosa i, de totes  maneres, significa una gran passa
endavant, que era la pròpia exposició de motius que ja en aquell
moment deia, la citaré textualment, "En cap cas no pot ser
considerada com un punt i final la reforma del 98 en les
aspiracions d'autogovern, sinó un punt i seguit que permeti
continuar treballant en endavant per tal d'arribar a assolir la
quota de participació política que per a la nostra història ens
correspon". És a dir que el Parlament reconeix que no vol
l'autonomia que a la història ens correspon, però diu un altre dia
vendrem. Bé, jo crec que ja ha arribat l'altre dia, crec que ja
aquell dia havia arribat, però, en qualsevol cas, ara és l'hora. No
sé si és per la història que ens correspon, però si el poble la vol,
com a demòcrata sí que tenc clar, que més enllà d'apelAlar a la
història, el que vulgui el poble tendrà dret a tenir-ho, un poble
que evidentment no té 16 anys, ni en té 20, sinó que té segles i
té les arrels  prou fondes com perquè no les se'n dugués ni el
franquisme, ni, evidentment, evidentment, 16 anys de govern
popular, no se les en va dur res, el poble hi és, és sa i té dret a
demanar el que li pertoca. Per descomptat no té 16 anys de vida.

Per tant, el plantejament que feim és molt simple, el màxim
autogovern que permet la Constitució, fins i tot jo crec que el
que podríem intentar és fugir de la farragosa llista, si fos
possible fins i tot, i senzillament dir que l'Estat es quedi amb
allò que la Constitució li reserva, amb l'abast que la Constitució
li reserva, la resta ho durà la comunitat autònoma. És un
plantejament clar, senzill i que dut a bon port ens permetria
l'administració única i ens permetria realment un autogovern
amb cara i ulls.

No hi ha dubte que les polítiques de seguretat són molt
importants, a posta les citam especialment, perquè han estat
també protagonistes  en aquest debat, la policia, però també
institucions penitenciàries, trànsit, són molt importants, perquè
un país  no només ha de dictar normes, sinó que ha de tenir
capacitat per fer-les complir, si no la dependència és certament
excessiva. Desgraciadament, quan hi creia el PP no hi va creure
el PSOE, ara sembla que hi creu el PSOE, afortunadament,
sembla que no hi creu el PP, confiem que tots  ens hi trobem i
que en la defensa de l'autogovern i d'aquest model que a un
moment o a l'altre tots hem compartit, sigui realment el que tiri
endavant i que no sigui anecdòtic el color polític que hi hagi a
l'Estat perquè aquests plantejaments arribin a bon port.

Per altra banda, jo crec que sempre que es parla de seguretat
és inevitable des d'un punt de vista progressista fer-ne una
referència, el tema de seguretat no és estrictament d'ordre
públic, el tema de seguretat són totes les polítiques que hi han

de convenir i no hi ha dubte que qui té la resta de polítiques, la
planificació en general de les polítiques, que sigui el Govern de
les Illes Balears, podria treure moltes sinergies si també tengués
la d'ordre públic. Per tant, és imprescindible per eficàcia, per
autogovern, per democràcia que aquesta competència arribi, i
arribi aviat.

L'altre gran bloc, el de la suficiència financera, l'Agència
Tributària, el concert, ho deia ahir Pere Sampol, és evident que
sense autonomia financera, sense recursos no hi ha veritable
autogovern, i, per tant, això és el que hem de reivindicar. També
un altre element que l'any 91 estàvem d'acord amb el Partit
Popular i que de llavors ençà, sobretot d'ençà que tenen el
govern de l'Estat, sembla que fins i tot ridiculitzen, cosa que els
agrairíem que canviassin el to i realment es posassin al
capdavant de la reivindicació d'autogovern en els nivells que
considerin oportuns, però realment al davant i no aplaudint cada
vegada a la trinxera allò que la defensa quant a l'Estat ens lleva
alguna de les competències a què tenim tot el dret.

Aquest és l'altre bloc, precisament, de punts, el segon i el
tercer de les nostres propostes  de resolució que, a part de la
reforma de l'Estatut, demanam un plantejament lleial per part de
l'Estat a les competències que ja tenim. Demanam que no
s'apliquin les lleis bàsiques per arribar fins al darrer reducte de
la regulació, demanam que la coartada europea no serveixi per
recuperar competències ja transferides i una munió
d'instruments, de fórmules poc lleials, de males fórmules, per
limitar l'autonomia política. Per tant, això és el que demanam i
encara anam més enllà. Demanam que també s'utilitzin les
fórmules de delegació, les fórmules d'entrada dins els  òrgans de
la Unió Europea en la línia dels  estats  federals, perquè realment
tenguem el protagonisme que ens correspon. Ports i aeroports,
per dir-ne una de molt important del 150.2, indiscutiblement es
pot cedir, tant era així que els mateixos parlamentaris  a l'Estatut
del 98 varen fer el gest de posar-lo específicament a l'article 12
per veure si passava. Vostès recordaran que continua imposant
que seran de la competència de la comunitat autònoma els  ports
i aeroports amb qualificació d'interès general, són els de l'Estat,
però no varen haver d'afegir quan l'Estat no se'n reservi la
gestió. Era un gest per veure si l'Estat deixaria de reservar-se la
gestió, nosaltres vàrem aplaudir aquest consens en incorporar
aquest punt de l'article 12, ara pel que he sentit realment estam
bastant enfora del consens del 98 que ja era un consens de
mínims minimorum i que nosaltres, desgraciadament, no ens hi
vàrem poder sumar a aquella entesa PP-PSOE d'una altra
empenta pactada a Madrid.

Dins aquest mateix bloc el que demanam és que les
competències que ja són nostres, les que ja són nostres,
administració de l'Administració de Justícia, per dir la més
important, senzillament l'Estat tengui la lleialtat d'entregar-la.
És un poquet absurd haver de dur aquestes propostes avui en
aquesta cambra, la pròpia lleialtat institucional hauria de dur
que en aquest moment ja tota l'Administració de Justícia
estigués transferida, la competència, insistesc, és ja de la
comunitat autònoma, i pensam que és ben hora de posar-hi mà.
No em dedicaré a dir quins són els problemes que té la Justícia,
crec que tots en som ben conscients, alguns els viu en pròpia
carn, a més a més, per tant la lentitud, la manca de mitjans i per
molta de professionalitat que s'hi posi, realment un repte
fonamental dins un estat de dret, que és l'Administració de
Justícia, en aquest moment no funciona. No funciona, i nosaltres
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volem tenir el maldecap d'haver-la de solucionar. Aquesta és la
nostra aposta, i confiam que si hi ha lleialtat arribi aviat.

El punt 4 també apunta una de les claus de les nostres
propostes  i hi va fer peu fiter Pere Sampol en la seva
intervenció, que és el tema del model audiovisual propi. Hem de
celebrar que hi hagi ja un consens que això és necessari, és
importantíssima la funció que han dut els mitjans audiovisuals
actuals, propis, però pensam que aquesta és una feina encara
insuficient, no crec que a ningú li hagin d'explicar la
importància dels  audiovisuals  a un país, la importància en la
cohesió, és destacable la quantitat de personatges que només són
coneguts  fins allà on arriben una televisió determinada, de l'altra
banda de la televisió no els coneix ningú, però realment és un
element de cohesió important i aquest és un element que
apuntam, també, a favor de la integració, com una màquina,
com una metabolitzadora de diferència, sempre amb gran
respecte a la interculturalitat, a les aportacions que fa tothom, al
sincretisme, perquè així és com es crea un país, i no a partir de
la aculturalització i a partir de la despersonalització.

En el punt 5, molt ràpidament, una aposta pel transport
públic, primer al Govern de l'Estat, només esmentam,
evidentment, com els propis  de les resolucions d'aquests  tipus,
als  serveis  públics ja s'hi ha fet prou esment, és imprescindible
que les connexions aèries tenguin aquesta garantia. També
pensam que s'ha de fer un esforç amb les taxes dels ports
competència del Govern, en aquest cas el Govern és qui s'ha de
comprometre a baixar-les, crec que és molt positiu que avui
haguem arribat a aquesta entesa, i una que he de destacar, tant
des del PSM fins i tot i com a habitant de la zona d'Inca, de la
ciutat d'Inca, aquest compromís  d'incrementar les freqüències de
transport ferroviari, crec que és imprescindible, es va esmentar
també, ha sortit aquests  dies en el debat, i aquest compromís  que
sempre és delicat, que sempre és difícil, però que un govern que
vol jugar a favor del transport públic no li queda més remei que
usar aquestes freqüències, creim que és molt positiu i ens hem
de congratular si s'aprova aquesta resolució.

El punt 6 expressa la preocupació que hem tengut perquè el
protagonisme creixent que ha de tenir l'administració local, els
ajuntaments, necess iten d'autonomia financera. Certament,
també tenim una preocupació que el fons de compensació
municipal encara no s'hagi executat, és imprescindible que es
faci dins enguany, queden aquests  dos mesos per fer-ho, és una
aporta important d'aquest govern a favor dels  ajuntaments, però
a aquest mateix s'hi suma, ara, aquesta llei d'hisendes locals  que
diu molt clarament el que es llevarà, però diu molt poc
clarament el que es posarà. Ens preocupa que no perdin recursos
els  ajuntaments i aquesta és la nostra aposta, amb independència
que l'IAE sigui un impost malgarbat des del principi, que per
ventura val la pena fer-hi una bona reflexió, fins i tot si calgués
sobre la seva eliminació, però, evidentment, mai, mai de mai
que els  ajuntaments hi perdin autonomia financera i autonomia
de gestió dels seus imposts, autonomia política també en
matèria fiscal.

I, per últim, un recordatori d'una moció ja aprovada en
aquest parlament, que ha costat dur-la a terme, el compromís  del
Govern hi és i confiam que aquesta legislatura ha d'acabar de
culminar i creim que el veurem, és molt important per a la
democràcia, i pensam que és un gest a la participació política,
un gest a l'obertura i un gest a la transparència que el Butlletí

Oficial de les Illes Balears sigui gratuït per a tots els usuaris
d'Internet, Creim que, evidentment, això també s'ha d'afegir al
BOE, s'hauria d'afegir a totes  les colAleccions jurídiques, el
sistema, tot allò que regula les normes i les regles del joc i la
participació dels ciutadans que fos el més assequible, el més
fàcil, amb les interfícies també més senzilles possibles, perquè
tothom li perdi el respecte i, senzillament, acabi sabent quines
són les regles del joc.

Moltes gràcies, Sr. President, per la seva benevolència i acab
la meva intervenció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda per la seva intervenció en nom
del Grup PSM-Entesa Nacionalista. Grups que vulguin
intervenir per fixar posició? El Sr. Cànoves, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors  diputats. El nostre
grup, el Grup Parlamentari Socialista donarà suport a les 7
propostes de resolució que ha presentat el Grup PSM-Entesa
Nacionalista. 

Veim adequada la creació, com demana la primera proposta,
d'una ponència per reformar l'Estatut, és a dir per capacitar la
nostra comunitat autònoma per tal d'accedir al màxim sostre
d'autogovern en aquesta comunitat. Ara bé, tots sabem que en
aquests  moments els  vents  no ens són favorables, crec, i vostè
ho sap tan bé com nosaltres, que haurem d'esperar aquest canvi
de govern que s'anuncia per al 2004, que anuncien totes les
enquestes, estic parlant d'una reforma a nivell d'Estat, perquè,
com vostè sap, en el si del PSOE, dels nous vents que corrent
dins el PSOE, s'està treballant fermament en la constitució d'un
estat federal, i a vostè li consta. Per tant, jo crec que dins el
marc d'una constitució d'un estat federal, una passa més d'aquell
model d'estatut de l'estat de les autonomies, que va ser un títol
no tancat correctament, i prova d'això  és l'article que vostè ha
esmentat i esmenta a les seves  propostes de resolució, l'article
150.2 és una de les proves més evidents que el títol VIII és un
títol obert, i jo en això no defens títols  tancats, perquè la vida és
dinàmica i les solucions han de ser dinàmiques, també, però el
títol VIII va quedar a mig camí, va ser una solució de
compromís  en aquell moment i jo crec que la societat en aquests
moments és madura, políticament no, perquè tenim uns
governants que en aquests moments, com vostè diu a la seva
segona proposta de resolució, denuncia, en aquests moments
patim una paràlisi i un retrocés en el que és el desenvolupament
de l'estat de les autonomies, però esperam que a partir del 2004
això se solucioni i, dins un marc federal, hi caben totes  les seves
propostes de resolució perfectament.

El president en el seu discurs ja va fer esment clar que la
diversitat és el que enriqueix Espanya, i que la diversitat no ens
ha de fer por ni ens fa por, als socialistes, la diversitat
precisament és el que enriqueix i el que uneix, el federalisme el
que significa és unió i llibertat o, més aviat unió amb llibertat,
subratllant la paraula "llibertat" i, per tant, dins aquesta
diversitat, amb aquesta unió amb la llibertat de tots  els  territoris
d'aquest estat espanyol, precisament les persones i els grups que
pensen que precisament això és el que empobreix i afebleix
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Espanya, crec que van equivocats. Les persones i els  pobles
madurs que conformen aquest territori, aquest estat espanyol,
tenen de cada dia més clar que realment és la defensa d'aquesta
diversitat, de l'especificitat de cada territori, el que enforteix
realment una identitat d'Espanya.

Quant a la policia autonòmica, també li donam suport, en
aquests  moments també vivim un retrocés clar i llampant del
que és la seguretat, i en un territori que viu del turisme, com són
les Illes Balears, és fonamental la seguretat, és prioritària, és
absolutament prioritària, i en aquests moments vivim, com dic,
aquest retrocés, i per tant creim, com creu el president, que ho
va dir al seu discurs clarament, creim que és important
implantar i començar a parlar de la policia autonòmica.

Quant al model audiovisual, vostè ha esmentat les paraules
del Sr. Sampol, jo li llegiré també les paraules del Sr. Antich,
que també es va comprometre clarament i, per tant, és un
compromís d'aquest govern, "la identitat d'un país passa en el
segle de la globalització per l'ús de les noves  tecnologies i
també pels mitjans de comunicació audiovisuals, el nou model
de país  necessita mitjans audiovisuals  públics i propis". Per tant,
jo crec que ja és un compromís  públic llançat al debat més
solemne que té aquesta cambra, i per tant també donam suport
a aquesta proposta concreta.

Quant a la declaració de servei públic, jo crec que ja en
altres debats s'ha esmentat. Basta recordar la discriminació que
pateixen aquestes illes respecte de les Canàries, per posar un
exemple, les Canàries des que es va implantar el servei públic,
l'obligació de servei públic, els vols han pujat un 8%, aquí han
pujat un 65%, i això per si mateix ja ho diu tot.

Respecte de la discriminació flagrant que també patim a les
Illes quant al tema ferroviari, també n'hem parlat bastants
vegades a diferents debats, i no ho esmentaré. Igual que no
esmentaré el tema del REB, perquè ja s'ha dit massa vegades.
Però sí que de la participació de l'Estat, que puja a nivell
ferroviari més d'un bilió de pessetes  -amb b alta-, aquí realment
hi hem participat tan sols 50 milions per a un projecte d'un
tramvia a Palma, una participació ridícula, una vegada més, de
l'Estat, del fons que disposa l'Estat per renovar i per millorar
totes  les xarxes ferroviàries de l'Estat espanyol. Per tant, és
difícil fer més esforç del que està fent el Govern d'aquestes  illes
quant a la millora del tren, i estic completament d'acord amb
vostè, que s'han d'incrementar les freqüències, i sé, em consta,
que el Govern està fent un esforç més enllà de les seves
possibilitats financeres per millorar també les freqüències,
perquè això millora la qualitat i dóna més oportunitats  als que
volen utilitzar el transport públic. Moltes vegades un utilitza el
transport  públic en funció de les freqüències que li ofereix el
servei públic, i no en funció d'altres tipus de ...

I quant al finançament. Bé, ara en aquests  moments estam
vivint un cas que pot ser paradigmàtic, que és el de l'IAE. Jo
esper que aquest cas no sigui una proposta únicament i
exclusivament electoralista en detriment de les arques
municipals, esperem que no sigui això, perquè si ho és realment
diu molt poc a favor dels governants actuals  a nivell de l'Estat,
esperem que els  ajuntaments no vegin un detriment quant al seu
finançament, perquè això seria escandalós.

I quant al butlletí, també hi donam suport, té tota la raó, el
BOE, el BOIB haurien de ser de servei públic, en aquests
moments hi ha un compromís  per part del Govern d'aquesta
comunitat de donar accés lliure i gratuït a través d'Internet, però
jo crec que hauríem d'arribar en futurs exercicis més enllà, és a
dir que si el BOIB en paper també continua, també hauria de ser
un servei públic i gratuït, el BOE també i moltes colAleccions
legislatives, perquè no siguin una sèrie de diaris d'ús restringit
per a una sèrie d'entesos, hauria de ser un diari més assequible
a tot el poble.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves per la seva intervenció en nom
del Grup Socialista. Sr. Huguet Rotger, té la paraula en nom del
Grup Popular.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Podríem començar dient abus non est usus, set corruptela. Som
en el debat d'una certa corruptelAla en el que ha funcionat
aquests  tres dies, on han pogut veure una exposició i també que
membres del Govern que no es poden desvincular de ser
membres del Govern, i ja és la quarta vegada que açò passa, i jo
vaig demanar que se'm tragués un exemple en aquesta cambra
a quin altre parlament passava açò, demanaven comptes a aquell
govern al qual pertanyien, però enguany encara han anat més
enfora. Aquesta corruptelAla, que té suport, diguéssim, en el
Reglament, perquè si no està prohibit es permet, arriba al punt
que les seves  intervencions es fonamenten en papers, en
documentació i en dossiers que fabriquen a les seves mateixes
conselleries. I avui arribam al debat que hauria de ser realment
important després  del debat de l'estat de la comunitat, que és el
de les resolucions, perquè els  altres dos dies feim el debat de les
opinions, totes respectables, però les resolucions són aquelles
que vinculen, que fermen, que posen compromís damunt la
taula. I aquí és on tal vegada el Govern tendria més paper per
intervenir, qualsevol dels seus membres, perquè hi haurà
resolucions que els podran vincular.

Jo tenc molt de respecte a totes les propostes que ha
presentat el PSM, i ells ho saben perfectament, només n'ha
presentades  de temes que, personalment, m'agraden ,
m'apassionen, potser no hi hagi punts  de coincidència, però
sempre he estat obert al diàleg. Jo l'anim, Sr. Alorda, que vostè
insti el Govern que presenti una comunicació en aquest
parlament sobre política autonòmica, estrictament sobre política
autonòmica, desenvolupament estatutari, i no ventilar ni més ni
menys amb una resolució que aquí es formi una ponència, vostè
sap que açò és fer retxes dins l'aigua, vostè sap que es pot
constituir la ponència, que s'haurà de fer un calendari de feina,
però que no faran res, perquè les eleccions són demà, i decauen
totes  aquelles coses que no han acabat la seva tramitació, en
acabar una legislatura, decauen, i s'ha de tornar a començar.
Vostè açò ho sap.

A mi em sembla molt bé la proposta, Sr. Alorda, perfecte,
em sembla tan bé que ens hi abstendrem, però volem caure dins
aquest joc, jo li deman a vostè, com farem nosaltres, que dugui
aquesta proposta al programa electoral o que presenti una
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comunicació. Açò quant al primer punt. Quant al primer punt
que després, si un el llegeix amb un sentit un poc crític, vostè
em dirà que ho llegesc amb un sentit un poc de miopia, en
aquest cas, sembla que tota la ponència només serà, sobretot,
per la policia, la policia autonòmica, que és la referència, jo no
dic que no sigui necessari o que no sigui important, però
aprofundim molt més i no només en aquest punt concret, crec
que aquí s'han quedat curts.

Quant a la segona proposta, què vol que li digui?, quina
situació de paràlisi?, vostè té les  dades clares de com estava
aquesta comunitat autònoma abans del 96 en matèria de
competències i en matèria de finançament i com està aquesta
comunitat autònoma, des del 96 a avui, en matèria de
competències i finançament?

(Alguns aplaudiments)

És en açò que vull entrar. El balanç és des que tenim Estatut
d'Autonomia, aquest és el balanç. PSM i PP, sent govern i sent
oposició, hem estat molt enfora de vegades, però també hem
sabut plorar junts quan aquí hi havia sequera en matèria de
competències i en matèria de finançament, sequera total i
absoluta, i no vull utilitzar discursos que compartesc amb un
anterior company seu com és el Sr. López Casasnovas o el Sr.
Sampol quan era a l'oposició, referits a aquest tema i al Partit
Socialista. Aquí no podem jugar més a aquesta hipocresia. O
tots aprofundim des de la nostra posició en aquest debat i en
aquest discurs o, si no, no avançarem, no avançarem.

Mirin, la reforma de l'Estatut, ben igual que la reforma de la
Constitució, està prevista a l'Estatut i a la mateixa Constitució,
però té uns mecanismes, uns mecanismes que forçosament hem
de complir i que nosaltres gustosament volem complir, perquè
l'article 2 de la Constitució Espanyola diu el que diu, tal vegada
no diu el que a vostès  els  agradaria que digués, però diu el que
diu, i a partir d'aquí, tot el procés que es pugui desenvolupar s'ha
de desenvolupar, ni més ni menys, que amb un gran pacte
polític i social, i no amb una bandera de guerra o
d'enfrontament. No tenguem un cavall desbocat perquè hi
podem perdre, i hi podem perdre tots, jo apel al seny que fins
ara, en les diferències, han tingut les diferents etapes històriques
que s'han viscut en aquesta comunitat, en reformes d'Estatut, en
lleis de consells, etc., etc., perquè si no jugam amb  foc, i certes
postures  que no em correspon relatar a mi aquí, no els acab
d'entendre de certs partits polítics. Nosaltres no hi volem passar
per aquesta vergonya, ja veurem després qui és que actua al
dictado de Madrid en dir una cosa aquí i fer una cosa a l'altra
banda, ja ho veurem.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, per favor, vagi fixant posició, és al primer punt,
està excedit d'uns minuts ...

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Fix posició. És que el primer punt és tan ...

EL SR. PRESIDENT:

És molt important, però necessitam saber la seva posició, la
del seu grup.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Home, jo crec que la importància i la valoració de la
resolució la dóna el diputat que parla, el primer punt és tan
important que als altres podré dir senzillament, al punt tal, tal,
tal, votam que sí.

EL SR. PRESIDENT:

.... està excedit de temps bastant, ja.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Bé, supòs que no em descomptarà el temps d'aquesta
discussió entre vostè i jo.

En qualsevol cas, queda clar que el primer punt és una
abstenció. Queda clar que al segon punt, tal com està redactat,
nosaltres no el podem assumir, si digués que hi ha hagut un gran
avanç i que encara necessitam més, però paràlisi? No. Punt 3
apartat a), sí. Apartat b), si anam cap a la reforma de l'Estatut no
apliquen l'article 150.2, anem al més no al menys. Per tant, fora.

Punt 4, crear un model audiovisual propi, miri, jo ahir vaig
arribar i encara vaig tenir paciència de posar la tele. Dic, bé, què
som en temps de Franco o on som? El Nodo del Govern balear,
vaig veure el Nodo, abans dels  informatius, et passen un Nodo,
que és  un cartutx que envien les conselleries de propaganda de
cada conselleria, sí, ahir concretament va ser Obres Públiques,
sistema produït per la Conselleria d'Obres Públiques, sí senyor,
cada dia. Bé, un sistema audiovisual propi què és per fer nodos?,
cadascú el seu? Miri, jo els inst a una altra cosa, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, vagi acabant.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí. Propi, però amb tots  els  mitjans independents que
existeixen, arribin a acords, arribin a convenis, no creïn la seva
pròpia estructura i la seva pròpia plataforma de propaganda, no
ho facin, a més de costar molt sempre és deficitari quan és
públic.

Punt 5, transacció. Si vostè m'accepta "que així ho
requereixin", les línies aèries, votarem que sí, "que així ho
requereixin", no poden ser totes. Una, l'altra, sempre que sigui
a la baixa, l'equiparació de taxes sí, però sempre que sigui a la
baixa, equiparar les taxes del Govern balear amb  les de l'Estat
espanyol si ha de ser a l'alça, no, si és a la baixa, sí. Una altra
transacció, la segona. I votarem que sí. La tercera, instar el
Govern de les Illes Balears a continuar la millora de transport
ferroviari, sí. El punt 6 tot sí i el 7 tot sí.

Sr. President, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, però li he de fer una pregunta.
Als apartats c) i d) de la proposta 3?
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EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, miri. Al punt 5è, no?

EL SR. PRESIDENT:

Ha desglossat l'a) i el b), però al punt 3, el c) i el d) Hi estan
d'acord, no hi estan d'acord?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

No, no i no.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, gràcies, Sr. Huguet.

Sr. Alorda, li han fet dues propostes de transacció al punt 5,
afegir a les connexions aèries que ho requereixin i equiparació
de les taxes a la baixa. Les poden acceptar, no les accepten?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, sobre les taxes, un poc sorprès,
perquè ens pareixia, quan hem vist la 29 del Grup Popular que
pràcticament és idèntica, i no diu res de baixar ni a la baixa. Jo
crec que del que es tracta és que no hi hagi greuges comparatius
i ens semblaria que pot quedar tal i com està. En qualsevol cas,
evidentment, aquesta és la intenció i li diríem que dins aquesta
línia i nosaltres votam la 29, quedaria, el conjunt, quedaria entès
així. Li demanam que repensi la transacció, però nosaltres no la
mantenim, mantendrem el redactat que tenim.

I per a l’altra, li demanam no, perquè moix escaldat tal
vegada d’aigua freda tem, però haver d’aclarir quins són els
serveis públics que són necessaris, és evident que no s’ha de
declarar servei públic el que no ho és, però fitar tant podria
parèixer que podria haver-n’hi que n’hi hagués cap. Per tan,
davant el dubte, no li posarem, tot i que, també me sembla de
sentit  comú, que només s’han de fer els que siguin necessaris.
Per tant, com que podria dir més del que senzillament vol dir,
per sentit comú, tampoc no li admetem.

Però, vaja, li agraesc l’esforç d’haver-les presentat. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. En definitiva, no admeten cap de
les dues transaccions proposades.

Passam a les propostes  de resolució plantejades pel Grup
Socialista. I per defensar les propostes  de resolució, la diputada
Sra. Francina Armengol té la paraula durant deu minuts.

1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
l’Estat espanyol a col Alaborar amb el Govern de les Illes
Balears en el finançament de les infraestructures i serveis de
transport, i en particular:

- A dedicar el fons prevists al Conveni de Carreteres al
finançament de les infraestructures viàries estratègiques

prioritzades per les institucions competents de la Comunitat
Autònoma (Govern de les Illes Balears i consells insulars).

- A cofinançar, en un mínim d’un 50%, les inversions
ferroviàries, incloent-hi la seva expansió a les illes que avui no
en disposen, que programi i financiï el Govern de les Illes
Balears, d’acord amb el que preveu la Llei de Règim Especial
de les Illes Balears.

- A colAlaborar amb el Govern de les Illes Balears en el
finançament de les infraestructures i millora de serveis prevists
al Pla de transport per carretera de les Illes Balears.

- A declarar i finançar les obligacions de servei públic per
als vols interinsular, i entre illes i la península, en els termes
legalment establerts.

- A incrementar el descompte del preu  dels bitllets als
passatgers residents fins al 50%, tant en el trànsit aeri com
marítim i tant als viatges interinsulars, com en els enllaços
amb la península.

- A incrementar la quantitat dedicada a subvencionar el
transport de mercaderies fins arribar al 2003 als 6 milions
d’euros atès que la quantitat actual és insuficient.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol perquè doni compliment a l’establert a
l’article 32 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de Règim
Especial de les Illes Balears i, en colAlaboració amb el Govern
de les Illes Balears, analitzi les especials circumstàncies del
mercat laboral a les Illes Balears i adopti mesures que
permetin una major atenció a la problemàtica dels treballadors
fixos discontinus –amb especial atenció als de “jornada
irregular”-, els quals presenten peculiaritats pròpies i
específiques no comparables amb altres comunitats autònomes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
l’Estat espanyol:

- Cobrir totes les vacants existents als cossos i forces de
seguretat de l’Estat a les Balears.

- Actualitzar la plantilla dels cossos i forces de seguretat de
l’Estat a Balears, tenint en compte la realitat turística de les
Illes.

- Elaborar un pla d’inversions per modernitzar equips,
vehicles, informàtica i quarters de la Pol icia Nacional i la
Guardia Civil.

- Homologar les retribucions del personal dels cossos i
forces de seguretat, equiparant-los amb els que reben a les
Illes Canàries.

- Elaboració d’un pla especial per les zones turístiques i
posar en marxa el Servei d’atenció al turista ja existent a
Madrid, Barcelona i Las Palmas, a les Illes Balears.

- Posar en marxa bases de dades conjuntes entre els cossos
i forces de seguretat de l’Estat i  les policies locals de Balears.
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- Revisar el finançament dels ajuntaments, tenint en compte
el cost afegit que per les hisendes municipals suposen els
serveis extraordinaris que han de realitzar les policies locals,
destinats a cobrir incidents que per falta de mitjans no poden
atendre les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’espanyol a desbloquejar l’actual paràlisi que afecta a la
relació amb el Govern de les Illes Balears per tal de no
continuar perjudicant als ciutadans i ciutadanes d'aquestes
illes i permetre l’acompliment de les lleis 54/97 (del sector
elèctric), 34/98 (d’hidrocarburs) així com la llei 30/98, de
Règim Especial  per a les Illes Balears, en especial al que fa
referència a les següents infraestructures: el gasoducte
d’interconnexió entre la península i les illes i l’oleoducte
d’interconnexió del Port de Maó amb la zona reservada per
emmagatzematge de combustibles per a Menorca.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a obrir un procés de diàleg en totes les forces
polítiques amb la finalitat de crear el marc normatiu adequat
per impulsar la creació d’una policia autonòmica.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol perquè, com a conseqüència de la supressió
parcial de l’impost d’activitats econòmiques, i en compliment
de l’establert en l’article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, estableixi
fórmules de compensació adequades a favor de les entitats
locals que evitin una minva de recursos que puguin posar en
perill la prestació de serveis per part de les corporacions
locals. A la vegada també insta el Govern de l’Estat Espanyol
perquè dissenyi un nou model de finançament de les
Corporacions Locals que incrementi significativament els
recursos estatals que actualment es destinen a aquestes
administracions.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a promoure els canvis legislatius necessaris
per tal que el Senat esdevengui l’autèntica cambra de
representació territorial. I que de manera urgent reguli la
participació de les comunitats autònomes al Consell de la Unió
Europea.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President, senyors  diputats, senyores diputades.
Som aquí realment, com deia el Sr. Huguet, en el dia on els
grups parlamentaris  proposen les seves  propostes  de resolució,
una mica conclusió del debat que hem tengut durant aquests  dos
dies. Abans de presentar les propostes de resolució que fa el
Grup Parlamentari Socialista, volia dir que per plantejar-les, tal
i com les hem plantejat, hem valorat molt els dos dies de debat
en aquesta cambra; hem valorat la situació que tenim, política
i social, a les Illes Balears, i envers aquesta gran programació
proposam a la cambra 7 propostes de resolució.

En aquest debat d’aquests  dos dies, hem pogut veure per la
intervenció del President del Govern de les Illes Balears que ha
presentat un projecte clar de present i de futur per a les Illes
Balears, un projecte compromès amb els  ciutadans i ciutadanes
de les Illes Balears i on s’han pogut oferir dos grans pactes per
al futur de Balears: un quant a la qualitat turística, fet amb  el

que s’està treballant durant aquests tres anys de govern; i un
gran pacte d’impuls per a un creixement sostenible a les Illes
Balears i que cohesioni la nostra societat. En canvi, hem pogut
veure, com a oposició, un grup crispat, allunyat de la realitat
social; un grup que no ha pogut presentar, tot i que a Madrid el
Sr. Aznar demana contínuament que els altres grups presentin
alternativa, nosaltres no hem pogut valorar cap alternativa que
presenti el Grup Popular, no ha pogut marcar en aquest debat
quina línia política tenia, per tant hem entès que segueixen
plantejant, com a futur de les Illes Balears, la mateixa  política
que varen fer durant setze anys, quan governaven el Govern de
les Illes Balears; una política que ens ha dut a la situació que es
troben avui les Illes Balears, una situació que ha estat
denunciada per tots  els  grups parlamentaris, una situació de
massificació...

(Remor de veus)

Es posin tranquils, jo estic exposant la situació real de les
Illes Balears, de passat, de present i de futur, crec que és el que
ens pertoca com a grup parlamentari.

(Continua la remor de veus)

(Petita pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors  diputats, per favor, guardin un poc
d’atenció a l’orador.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Molt bé. Davant aquesta situació de debat parlamentari, on
hem pogut, repetesc, com deia, examinar un projecte d’un
govern plural, de present i de futur per a les Illes Balears, i un
projecte d’un grup de l’oposició crispat i que no presenta una
alternativa ni de present ni de futur, hem pogut comprovar que
segueixen plantejant la política dels  setze anys que varen
governar a les Illes Balears, una política que ens ha dut a
aquesta situació actual de l’any 99, on tothom es queixa  de la
gran massificació, del creixement insostenible de les Illes
Balears, de la manca de previsió de futur per als problemes
estructurals  de les Illes Balears. I per això basta un botó, aquí ha
sortit un portaveu del Grup Popular dient que en el 99 teníem
unes arrels fortes, basta posar, per exemple, que en setze anys
no varen ser capaços de presentar un pla energètic de solució de
l’energia per a les Illes Balears.

Vist tot aquest panorama, presentam 7 propostes de
resolució en el sentit del que creim més urgent solucionar a les
Illes Balears, que és la relació amb el Govern del Sr. Aznar. I
els  presentam 7 propostes de resolució d’injustícies contra els
ciutadans de les Illes Balears; esperam el seu suport, perquè
creim que són vostès, parlamentaris  de les Illes Balears, i per
tant, en teoria, haurien de defensar els  interessos dels  ciutadans
i ciutadanes de les Illes Balears, i per això els presentam
aquestes 7 propostes de resolució.

(Remor de veus)

La primera proposta de resolució és quant a les inversions en
infraestructures i transport públic, dues assignatures pendents en
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aquesta comunitat autònoma. Demanam que els  fons prevists  en
el conveni de carreteres siguin prioritzats estratègicament pel
Govern estatal, amb les institucions competents en carreteres,
que són la comunitat autònoma i els consells insulars.

Demanam que es cofinanciïn, amb un mínim d’un 50%, les
inversions ferroviàries que s’han de fer a les Illes Balears. Tots
recordam el Pla ferroviari del Govern estatal, de 6 bilions de
pessetes, on varen tocar 0 pessetes  per a les Illes Balears; 50
milions a l’Ajuntament de Palma per fer un estudi de tren, que
no ha realitzat, per cert.

Demanam també que es colAlabori amb  el Govern de les Illes
Balears en el finançament del Pla de transports de les Illes
Balears. Per cert, un pla que en setze anys tampoc no s’havia
elaborat mai.

Demanam declarar i finançar les obligacions de serveis
públics per a vols interinsulars i entre illes i la península. És  un
tema que ha estat molt tocat en aquest Parlament i que ja anava
a la Llei d’acompanyament del pressupost estatal a l’any 97 i
que ha estat incomplert pel Govern del Sr. Aznar.

Demanam que s’incrementi el descompte dels preus dels
bitllets al 50% i que s’incrementi la quantitat dedicada a
subvencionar el transport  de mercaderies. Tot això són coses
que beneficiarien de ple els ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears.

En el punt 2, com no pot ser d’una altra manera, seguim
demanant el compliment de la Llei de règim especial de les Illes
Balears. Una llei que, evidentment, és d’obligat compliment pel
Govern del Sr. Aznar i que compleix;  que està aprovada des de
l’any 98, som a l’any 2002 i que no s’ha complert.

En el punt 2 feim referència específica a la figura dels fixos
discontinus, per cert, després de la marxa enrera del decretazo
del Govern del Sr. Aznar, tal vegada, per ventura, ara se’n donin
compte que és bo seure-se i negociar amb la comunitat
autònoma, amb el Govern de les Illes Balears la figura dels sis
fixos discontinus.

En el punt 3 feim referència al tema de la seguretat. També
un plantejament que s’ha fet aquí durant aquest debat aquests
dos dies. Quant a la seguretat, hi ha unes obligacions que té el
Govern de l’Estat i que compleix. Després hi ha un anunci del
Govern del Sr. Aznar que eliminarà la inseguretat ciutadana o
barrerá de delincuentes las calles. La qüestió és que, durant els
anys del Govern del Partit Popular a l’Estat espanyol, s’han anat
minvant les forces de seguretat de l’Estat, amb el que això,
evidentment, ha promocionat una major inseguretat ciutadana.
I ara, de cop, intenten resoldre-ho com a proposta electoralista.

Nosaltres creim que l’Estat té l’obligació de cobrir les
vacants  existents en els  cossos i forces de seguretat de l’Estat;
d’actualitzar la plantilla dels  cossos de seguretat, atenent que les
Illes Balears som una comunitat autònoma turística; s’ha
d’elaborar un pla d’inversions per modernitzar els  equips, els
vehicles, informàtica i quarters de la policia nacional i de la
Guàrdia Civil. Per cert, podem llegir avui als mitjans de
comunicació que, fins i tot un batle del Partit Popular, de la
meva ciutat d’Inca, fa quinze anys que demana el quarter de la
Guàrdia Civil, i diu: “Estic empegueït de l’actitud del Ministeri

de Foment.” Nosaltres li donam suport, Sr. Rotger, perquè
aquesta situació no pot seguir repetint-se d’aquesta manera.

Homologar les retribucions del personal dels  cossos i forces
de seguretat, equiparar-los amb els de Canàries. No pot ser de
cap manera que aquí el plus d’insularitat sigui 6.000 pessetes i
a Canàries sigui 60.000, tenint en compte la forma de vida que
tenim a les Illes Balears. És molt rar que qualcú vulgui venir a
aquest destí amb aquesta prestació econòmica.

Posar en marxa les bases  de dades conjuntes entre els
diferents cossos de seguretat i revisar el finançament dels
ajuntaments. Hem de tenir en compte que els  ajuntaments en
aquest moment assumeixen moltes despeses  que corresponen a
l’Estat en manteniment dels quarters de la Guàrdia Civil.

Volem una colAlaboració del Govern de l’Estat i evidentment
també ens agradaria, com no, la colAlaboració de la Delegada del
Govern, que no s’ha dignat a presentar-se a les meses de
seguretat que s’han establert per promocionar quines coses
s’han de fer a les Illes Balears.

Demanam també, en el punt 5, l’estudi de la policia
autonòmica. Creim que és hora que les Illes Balears, que aquest
Parlament pugui regular l’Estatut, de forma que si a un moment
hem de plantejar el fet de tenir policia autonòmica tenguem
l’Estatut ben preparat per poder-ho assumir.

Quant a la proposta número 4, és el tema flagrant de l’atac
del Govern estatal en contra de les Illes Balears en la qüestió del
gasoducte. Els deia al principi: vostès  en setze anys no varen ser
capaços de plantejar un pla energètic, aquí el Govern de les Illes
Balears, amb  tres anys i pocs mesos, ja té el pla energètic, té
totes  les documentacions presentades  a Madrid, i només per una
actitud totalment partidista, com ha quedat molt palès en
aquesta cambra, ha renunciat invertir a les Illes Balears. Ha
presentat al Consell de Ministres la planificació energètica
d’Espanya i Balears ha rebut 0 pessetes. Nosaltres creim que és
totalment injust, que és un problema que afecta molt
directament les butxaques dels  nostres  ciutadans i dels  nostres
empresaris  i que no es pot assumir de cap manera aquesta forma
d’entendre la democràcia que té el Govern del Partit Popular.

Quant a la proposta número 6, un altre atac directe als
finançaments dels  ajuntaments. Nosaltres creim que la proposta
del Govern del Sr. Aznar que, per cert, ja es va fer a la passada
campanya electoral, d’eliminar l’IAE, ha de presentar clarament
quines compensacions econòmiques tendran els ajuntaments per
poder fer front a la despesa. El que no pot ser de cap de les
maneres és que es llevi l’ingrés de l’IAE i que no es digui quina
compensació econòmica hi haurà. Hem de pensar que hi ha
molts d’ajuntaments que depenen clarament d’aquests ingressos.

I de passada, ja que xerram d’hisendes locals, creim que,
d’una vegada per totes, el Govern de l’Estat hauria de fer un
plantejament de finançament local. Sempre, i crec que tots  els
grups polítics, ens omplim la boca de dir que l’ajuntament és la
institució més propera al ciutadà, i és cert. Per tant, si és la més
propera és la que li arriben més aviat els  problemes i el que hem
de tenir clar és que ha de tenir solucionat els problemes de
finançament, per tal de poder donar solució a aquests
problemes.
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I en el punt 7, demanam, com sempre durant aquests debats
de la comunitat autònoma, la reforma del Senat espanyol i la
regulació de la participació de les comunitats autònomes a la
Unió Europea. Jo crec que ho explicava molt bé el president del
Govern de les Illes Balears durant aquests dos dies de debat. A
nosaltres no ens interessen reunions bilaterals, govern-comunitat
autònoma, a nosaltres ens interessa tenir un Senat que sigui una
vertadera representació territorial, on tots  els  presidents  de
comunitats autònomes puguin proposar els  seus problemes de
cada comunitat autònoma, i puguin influir, de forma directa,
damunt les lleis  que s’aproven a nivell estatal, que afecten i
lleven, normalment, competències a les comunitats autònomes.
Per tant, nosaltres creim que això és la idea de futur, que és el
que ens manca per convertir-nos en un estat federal; ens alegra
que avui el Sr. Font hagi anunciat el vot a favor d’una proposta
de resolució molt semblant d’UM. És estrany que amb això
diguin vostès  aquí que estan a favor, però que governin a l’Estat
i no plantegin ni tan sols, no la reforma de la Constitució pel
Senat, sinó que ni tan sols  deixen fer el debat de presidents
autonòmics, que són d’obligat compliment anual i que no es fan
des que hi ha el Govern del Partit Popular; però bé, celebram
que vostès se sumin a aquest projecte federalista de l’Estat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol, per la seva intervenció, en
nom del Grup Socialista. En torn de fixació de posicions, grups
que vulguin intervenir? Sra. Vadell, en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Armengol, des del PSM-Entesa Nacionalista coincidim amb
totes  i cadascuna de les propostes  de resolució que vostès  han
presentat, totes elles a un moment determinat, a un moment o a
l’altre d’aquest debat, s’han anat sentint les mateixes
reivindicacions, i per tant la intenció i les intervencions dels
nostres  portaveus ja han manifestat d’aprovar-les, però de totes
maneres creim que les propostes  que vostès  presenten estan més
concretades en diferents punts.

En primer lloc, la primera, que fa referència a
infraestructures i transports, és simplement un compliment del
REB, jo crec que la majoria de les propostes  que vostès  han
presentat es podrien simplificar molt simplement dient que
volen i volem tots  que s’acompleixi el REB, a l’article 16, a
l’article 10, a l’article 3, a l’article 7 de la Llei de règim especial
diuen que l’Estat ha de posar els  mecanismes necessaris  per
poder finançar i colAlaborar amb la comunitat de les Illes
Balears, per finançar les infraestructures, per finançar els
transports  i també per finançar els descomptes dels  residents
entre illes, per als  viatges entre illes, tant de viatgers com de
mercaderies. Per tant, nosaltres donam suport  a aquest punt de
la seva proposta.

Quant a la segona, que fa referència al mercat laboral, també
l’article 32 del REB en parla, i parla de què s’han de reunir unes
comissions mixtes per tractar-lo. Nosaltres no sabem si s’han
reunit o no s’han reunit, però en cas que s’hagin reunit no hi ha
hagut acords, perquè no s’ha especificat al decret i al

contradecret les particularitats laborals de les Illes Balears i ens
han uniformitzat amb totes  les altres comunitats de l’Estat
espanyol i no han especificat de cap de les maneres les
característiques laborals que tenim aquí a les Illes Balears.

També estam d’acord, com ja hi hem estat amb la proposta
que ha presentat Esquerra Unida, que és necessari que es
regularitzi i que es colAlabori per a aquest tractament especial
dels  fixos discontinus, que són tan freqüents dins el mercat
laboral de les Balears.

Quant al punt 3, que fa referència als  cossos i forces de
seguretat, vostè m’ha parlat i ha explicat un exemple de la seva
ciutat d’Inca, jo li contaré un altre exemple de la ciutat de
Manacor quant a la precarietat de les instalAlacions que pateixen
els cossos de seguretat de l’Estat. La comissaria de policia de
Manacor està en un estat lamentable, però des de fa molts
d’anys; deu fer aproximadament deu anys, jo crec que les passa,
que l’ajuntament va cedir un solar perquè es construís una
comissaria nova i curiosament ja ha revertit una altra vegada
aquest solar a l’Ajuntament de Manacor; va haver de tornar
iniciar el tràmit per tornar-lo cedir una altra vegada al ministeri
i encara estam igual. Fa tres anys, amb molta d’alegria per part
del comissari, va entregar el projecte que ja estava fet per a la
construcció d’aquesta comissaria, l’ajuntament li va autoritzar
les obres i encara no han posat ni la primera pedra. Per tant, es
una vergonya que tots  estiguem reclamant més seguretat,
estiguem reclamant més nivell de vida, un nivell de vida per als
ciutadans que, en definit iva, passa per la seguretat dels
ciutadans, i en canvi no puguem oferir a les persones que ens
han de defensar i que han de vetllar perquè els ciutadans
estiguem més protegits, que ho hagin de fer amb una precarietat
total, no només en número de persones, sinó en instalAlacions.
Per tant, també li votarem a favor de tots els punts que hi ha a
l’apartat número 3.

Quant al número 4, ja n’hem parlat i hem sentit moltes
reivindicacions; el seu president o el president de la comunitat
va mostrar un mapa allà on hi havia 0 d’inversions en qüestió
d’energia. I també, segons el REB, s’ha de constituir una
comissió conjunta per tractar aquest tema; i sobretot el que ha
de fer aquesta comissió conjunta és respectar la voluntat dels
ciutadans de les Illes Balears representats pel seu Govern.

Després, parla també de la policia autonòmica, també ja això
coincideix amb una de les propostes que ha defensat el nostre
portaveu, ja dins un marc més general, que és la reforma de
l’Estatut, que també parlava, específicament, de la policia
autonòmica. Això és una reivindicació de l’autogovern que
nosaltres reclamam des de fa tant de temps.

I després, la número 5 ens parla del finançament de les
corporacions locals. No sé si amb una actitud absolutament
electoralista, ara està perdonant, l’Estat espanyol vol perdonar
l’IAE als  petits comerciants i no dóna cap alternativa, sobretot
als  ajuntaments petits, perquè aquest finançament sigui
compensat d’una altra manera. Sí que arbitra mecanismes per
als  municipis  de més de 100.000 habitants, però diu que ajudarà
els  més petits, però no diu com. Per tant, creim que és
interessant i necessari que es garanteixin els  recursos de les
corporacions locals.
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I quant al número 7, que parla de la reforma del Senat, jo
crec que el PSM no ha de reafirmar-se, una vegada més, en la
seva voluntat, ja que aquí en el Parlament hi ha propostes
presentades pel nostre grup, avançades en aquest sentit.

Per tant, Sra. Armengol, per part del Grup nacionalista
PSM-Entesa Nacionalista, li donam suport  a totes  i a cadascuna
de les set propostes que han presentat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell, en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista. La Sra. Sugrañes, en nom del Grup
Popular, té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

No, gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, vostè parla que
estem crispats aquí, bé, vostè ha sortit aquí com una exhalació.
Jo ara començ a entendre com vostè va obtenir el resultat que va
obtenir al seu poble a Inca, van quedar tranquils  si arriba a sortir
vostè, mare de Déu.

Bé, vostè ha dit: vostès  estan aquí per defensar els  interessos
dels ciutadans a Balears. Miri, jo entraré a discutir el tema de
propostes  de resolució, no vendré aquí a fer un míting, però em
permetrà que amb l’entrada que ha vostè jo n’hi puc dir un
parell. Miri, defensarem els  interessos dels  ciutadans de Balears,
comencen bé també, què és que per defensar els  interessos dels
ciutadans ara veurem el que ens costarà d’aquest darrer que ens
ha sortit al nomenament d’Illes Balears com regió europea del
2003, quant costarà això? Ja ho veurem, ja ho demanarem.

La diferència entre vostès i nosaltres és que aquí s’agafen,
es lleven imposts i es redueixen; allà l’únic que fan és crear i
pujar-los, aquesta és la diferència.

Quant a les propostes  de resolució, dir-li que, bé, aquí és el
debat de la comunitat autònoma, jo em pensava que les
propostes  de resolució serien centrades en aquest Govern; aquí
al Parlament no s’insta que el Govern que faci res de res, com
sempre i seguint la teoria i el discurs del victimisme, ho passem
tot a Madrid, que Madrid ens ho solucioni tot perquè aquí som
incapaços de solucionar res, això és el que fan vostès.

Nosaltres, a les propostes  de resolució votarem que no a la
primera, a l’apartat 1. Per què? Escolti’m a aquestes alçades
parlar del conveni de carreteres, no li vendré a explicar què és
un conveni;  el conveni hi és, vostès  han estat incapaços de
gestionar i de fer les carreteres. No toquin res ara, més val que
no toquin res, perquè nosaltres quan arribem, el canvi que es
produirà en el 2003, nosaltres ja ho farem i farem les carreteres
que volen els  nostres ciutadans, seguretat i capacitat. Les
carreteres que volen ells, no les que volen vostès que no ens
portaran a cap banda.

A veure, què més ve aquí? La número 4, votarem que no
perquè no hi ha res pitjor que falsedats i mitges veritats, i com
sempre vostès  a fer victimisme d’aquesta situació, són
incapaços d’aclarir el tema aquí i han de passar la pilota a
Madrid.

I també votarem en contra a l’apartat 7è, a la tercera línia, al
final, on comença “... i que de manera urgent reguli la
participació de les comunitats autònomes en el Consell de la
Unió Europea.” Aquest trosset és el que votaríem en contra,
perquè no és un tema -bé, jo ho dic, després vostès  facin el que
vulguin, com sempre. Nosaltres els diem això perquè creiem
que aquí no és el moment o el lloc per aclarir aquest tema.

Votaríem una abstenció al cinquè i tampoc no m’allargaré,
perquè ja ho ha explicat el meu company, és més un tema de
programa electoral, no és el moment. Si volen ja ho posarem
cadascun al seu programa electoral; nosaltres això ja ho vàrem
tractar en el congrés, però a sis mesos que això  acabi, creiem
que tampoc no és el moment, que és una aposta de cara a la
galeria.

Ens abstindrem a la número 5, exacte, ja li he dit. Volíem
transaccionar l’1, número 4, que és el tema dels vols; afegir
“que ho requereixin”. Tampoc no m’estendré perquè s’ha
explicat prou reiteradament i repetidament.

I una altra transacció a la número 3, que volíem afegir “en
colAlaboració amb el Govern de les Illes Balears”, perquè
entenem que és un contrasentit  demanar, reivindicar tot el temps
que hi som, que hi som, i quan hi podem ser i intervenir resulta
que els diem, senyors, allà va tot i que ho aclareixin a Madrid.

Si a aquesta darrera no ens accepta la transacció, votaríem
el primer apartat 2, 3, sí; el 5, sí; el 6 i 7, sí; i el 4, en tot cas
votaríem no, perquè escolti, aquí hi ha una pregunta a fer: en
aquest cas, per què comunitat autònoma, Govern de les Illes
Balears, que és competent, seguint aquesta exposició, per què no
homologuen vostès  els  sous dels  funcionaris, de tots els
funcionaris a les Illes Canàries? Això és el que hi ha.

Al 2, votaríem que sí; al 6, també, però, bé, tornem a dir el
mateix, al 6, hi ha una llei de reforma d’hisendes locals, s’haurà
de discutir en el Congrés dels  Diputats, en aquell moment es
podrà dir tot el que es vulgui. I fer-los una recapitulació, perquè
aquí també demanem la carta als  Reis  Mags, però aquí tenim un
fons de cooperació municipal, 1.000 milions de pessetes, que hi
ha una partida, comunitat autònoma, i ningú ha tocat un duro; o
sigui que el que és de vostès, que han posat una partida en el
pressupost de 1.000 milions de pessetes, s’estan barallant entre
vostès  per aclarir el tema i encara els  ajuntaments no han vist un
duro. I els ajuntaments, molts d’ajuntaments ho tenen dins del
seu pressupost d’ingressos.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sugrañes, vagi acabant, per favor.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sí. I quant al 7, la primera part seria que sí. I bé, ja per
acabar, dir-los que notem a faltar dues propostes de resolució:
una, la supressió, seguint la tònica que ha començat la Sra.
Armengol, una seria la supressió del Consell Consultiu de
Balears, per la substitució del de Castella-La Manxa. I l’altra,
una altra de proposta de resolució podria ser que, veient ahir el
discurs del Sr. Antich, en el tema de les obres del Pla hidrològic,
podrien afegir que l’incloguin a la conca, segons com diu el seu
president, hidrogràfica. A veure si així...
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Però li he de fer unes
consultes  per poder ordenar, evidentment, la votació, a veure si
ho he entès bé, no estic segur d’haver-ho entès bé.

A l’apartat 1, diguem, es votaria, sí, no hi hauria unanimitat,
llevat que a la quarta proposta ha proposat una transacció, no és
així? O sigui, el punt 1, 2 i 3 de l’apartat 1. No? Doncs, m’ho
torni a contar.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

La primera proposta a l’apartat 1, seria no.

EL SR. PRESIDENT:

Miri, jo quasi, Sra. Sugrañes, si no li sap greu, me digui les
que hi estan d’acord i serà més fàcil, i les altres, no, no, és que
les hem de votar. N’hi ha alguna que hi estiguin d’acord de
l’apartat 1?

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sí, la 2, la 3, la 5 i la 6. La 1 no i la quarta, la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Pendent d’una transacció, que jo ara deman, en aquest
moment, al Grup Socialista, si accepta aquesta transacció, que
li plantegen que és que s’afegeixi el servei públic per als vols
que ho requereixin.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. No sé si he de contestar totes les
transaccions que m’han proposat o una per una.

EL SR. PRESIDENT:

Jo me conformaria que anàssim per parts i aclariríem aquest
punt si contesta aquesta transacció i després ja anirem a l’altra.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Bé, voldria dir que el pitjor en un polític és no saber-se
expressar i realment és difícil, vista l’explicació que ens ha fet
la senyora del Grup Popular entendre molt bé què ens ha
proposat; però jo crec que és la mateixa  transacció que havia
proposat abans al Grup del PSM, que ja se li ha dit que no
s’acceptava, perquè nosaltres entenem que evidentment hauran
de ser els vols que es dictaminin; el Govern de les Illes Balears
ho ha solAlicitat en diferents ocasions, està ben documentat i el
problema és que el Govern de l’Estat no compleix amb les seves
obligacions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Sra. Sugrañes, el punt 3,
votaran...

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Val, molt bé, moltes gràcies. I aleshores queda únicament
per aclarir si el Grup Socialista accepta la transacció plantejada
al punt setè, que és l’eliminació del darrer punt i seguit, que diu:
“I que de manera urgent reguli la participació de les comunitats
autònomes en el Consell de la Unió Europea”. La transacció que
plantegen és l’eliminació, la supressió.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Perdoni, Sr. President, me pareix que al punt 3 el Grup
Popular també havia presentat una transacció. No sé si la
mantenen o no.

EL SR. PRESIDENT:

Podria ser. Sí.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

El punt 3 era afegir “en colAlaboració amb el Govern de les
Illes Balears”.

EL SR. PRESIDENT:

On?

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Al número 3, la proposta número 3 era “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de l’Estat espanyol”, afegir-hi “en
colAlaboració amb el Govern de les Illes Balears”. 

EL SR. PRESIDENT:

Accepten aquesta transacció?

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sr. President, és que nosaltres entenem que aquí on ens
demanen “amb colAlaboració del Govern de les Illes Balears”,
precisament és allà on no tenim per què colAlaborar el Govern de
les Illes Balears. En moltes coses  la demanam i l’Estat ens la
nega, però això són clares obligacions de l’Estat. Tots els  punts
fan referència al fet que han d’omplir les places, que han de
donar un plus d’insularitat, que han de posar en marxa les
renovacions de les casernes de la Guàrdia Civil, que abans
fèiem esment al tema d’Inca, per exemple, i el Grup Popular ens
planteja que amb aquesta transacció entenc que voten a favor,
i si no presentam la transacció, com havia dit la Sra. Sugrañes
abans, l’únic punt que voten en contra és precisament el
d’homologar les retribucions dels  cossos de seguretat d’aquest
amb Canàries, que nosaltres creim que evidentment no és gens
just que aquí es cobrin 6.000 pessetes i a Canàries 60.000. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:
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Per tant, no accepten la transacció?

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

No, no acceptam la transacció. 

EL SR. PRESIDENT:

I al punt setè, la transacció plantejada quant a la supressió
del darrer punt i seguit?

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

No, tampoc no acceptam la transacció, evidentment, perquè
nosaltres creim que s’ha de regular dins l’Estat espanyol la
participació de les comunitats autònomes i en el tros que no
accepta el PP nosaltres estam d’acord amb el Sr. Fraga. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Armengol. Idò vistes les
propostes  de resolució plantejades pel Grup Socialista passaríem
a les propostes de resolució plantejades pel Grup Popular, que
la Sra. Capó defensarà en nom del seu grup.

Sí, en aquesta intervenció hi haurà dos portaveus que es
dividiran el temps dins el mateix grup, que seran la Sra. Capó i
el Sr. Rotger. Per tant, cinc minuts cada un.

1. El Parlament de les Illes Balears constata i rebutja
l'elevat grau d'incompliment de les propostes de resolució
aprovades arrel del debats sobre orientació política del
Govern de les Illes Balears en els anys 1999, 2000 i 2001.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar una política educativa basada en els principis
següents: Llibertat d'elecció de centre, bilingüisme, extensió
dels concerts educatius als nivells no obligatoris de
l'ensenyament i aprenentatge al llarg de tota la vida.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar una comunicació sobre el fracàs escolar en el
termini de dos mesos.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
fomentar la creació de places públiques i privades, així com
també la posada en funcionament de centres de dia
especialitzats, per a l'atenció de les persones majors.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
complir el Pla Integral de la Immigració aprovat per
unanimitat per la Cambra.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar el projecte de la carretera de s'Arenal a Llucmajor,
substituint les rotondes per enllaços.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
iniciï la construcció d'un recinte firal en un termini de quatre
mesos.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
solucioni, urgentment, el greu problema de combustió que es
produeix a la pedrera de Can Set i a la regeneració de la
mateixa situada al camí de Can Duran, a Ses Cadenes.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
torni a l'Ajuntament de Llucmajor la propietat del solar i de
l'edifici de "Can Clar" destinat a la tercera edat, per acord del
Ple de l'Ajuntament de Llucmajor de 28 de febrer de 2002 amb
els vots favorables de tots els grups polítics.

10. Atès que la família és la institució més valorada per la
majoria de ciutadans de Balears, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a:

a) Millorar el benestar de les famílies, especialment les que
tenen major nombre de fills i amb persones majors al seu
càrrec.

b) Donar suport a la maternitat i a la conciliació de la vida
familiar i laboral amb polítiques específiques.

c) Donar suport especialment als casos conflictius i de risc.

11.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar el III Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i
dones que impliqui horitzontalment totes les Conselleries,
donant compliment al compromís assumit per tots els Estats i
Regions de la Unió Europea, en el tractat d'Amsterdam de
1999, identificant i reconeixent les desigualtats socials entre
els gèneres i proposant polítiques actives concretes perquè els
homes i dones obtenguin el mateix benefici de totes les
decisions, accions i projectes polítics.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar l'article 7 del Pla Director Sectorial d'Energia per
tal que prevegi les possibilitats de connexió elèctrica
mitjançant cables submarins de les illes de Mallorca i  Eivissa
i de l'arxipèlag amb la península, d'acord amb les
recomanacions de la Comisión Nacional de Energía i de la
Subcomisión de Seguimiento de Infraestructuras Energéticas del
Congreso.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar el Pla Director Sectorial d'Energia per tal que
prevegi, per si fos el cas, la reserva de sòl per les
infraestructures de proveïment del GNL a Mallorca amb
vaixell.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures adients perquè el municipi
de Ciutadella pugui disposar d'una dessaladora.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
el Pla d'usos del Port de Ciutadella contempli l'execució d'un
dic exterior.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
posar en marxa de forma immediata els centres de salut
d'Eivissa necessaris per atendre la demanda de la població; ja
que les pitiüses han estat les grans oblidades en la política
sanitària del Govern Balear durant aquesta Legislatura.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
augmentar la dotació pressupostaria, per l'any 2003 destinada
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a la transferència d'acció social als Consells Insulars de
Menorca i Eivissa i Formentera, per tal que des de els Consells
Insulars es pugui dur una efectiva i vertadera política de
benestar social, evitant la situació de discriminació actua l
front a Mallorca.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
a desenvolupar el Pla de Salut mental, aprovat l'anterior
Legislatura, per tal de dotar a les Illes Pitiüses de les
infraestructures i serveis necessaris per tal d'atendre els
malalts mentals.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adoptar de manera immediata quantes mesures siguin
necessàries per tal de reduir l'elevadíssima llista d'espera per
rebre prestacions sanitàries a la nostra Comunitat Autònoma.

20. El Parlament de les Illes Balears a desenvolupar la
reforma de la Salut Mental a les nostres Illes amb un ampli
consens i concretament amb la participació activa dels
professionals i de les associacions constituïdes al sector

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reconsiderar la política sociosanitària duta a terme des de la
Conselleria de Salut, i concretament, des de l'empresa pública
GESMA, i a dur a terme una reconversió sociosanitària dels
seus centres i del seu personal d'una manera planificada i  en
atenció a les necessitats sanitàries reals de les Illes.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
en el termini màxim d'un mes presenti a licitació l'hospital
d'Inca.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar de manera immediata davant la Cambra el Projecte
de Llei de Drogues per a les Illes Balears.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a disposar les mesures necessàries per tal de
promoure l'ús social i literari del lèxic i modismes locals de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, atesa la
constatació del seu retrocés a les nostres Illes.

25. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a que els museus, biblioteques i arxius gestionats
pel Govern de les Illes Balears comptin amb un pla de gestió
anual per a cada un d'ells, on s'especifiquin els objectius,
actuacions i compliments de les tasques a desenvolupar.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que faci complir els compromisos contrets per
la fundació Illesport en quant al repartiment de les ajudes, i a
pagar-les en el termini estipulat i sense retards.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
la fundació Illesport modifiqui els criteris pels quals es fa el
repartiment de les ajudes a les entitats esportives, per tal que
s'ajustin a la realitat esportiva de les Illes Balears, sense
discriminar a equips i esports concrets.

28. El Parlament de les Illes Balears lamenta
l'incompliment del Govern de les Illes Balears en quant a
transferir els museus de Mallorca, Menorca i Eivissa-

Formentera i les biblioteques de Menorca i Mallorca, als
Consells Insulars respectius, durant aquesta Legislatura.

29. 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.

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

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
posar en marxa projectes d'interculturalitat dins la població en
general.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur
endavant les següents polítiques d'ajuts a les famílies:

- Aprovar ajudes econòmiques a les famílies que tenguin
fills nascuts de parts múltiples (bessons, trigèmins, etc.).

- Promoure ajudes econòmiques a les dones que es
dediques a tenir cura dels fills, persones majors i discapacitats.

- Dur a terme polítiques per a les dones més necessitades,
en situació de risc d'exclusió amb ajuda material i psicològica.

- Dur a terme polítiques per a la integració dels nostres
majors per evitar l'aïllament de l'entorn familiar i social.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar una bona i completa orientació ocupacional als joves de
la nostra Comunitat, la informació és fonamental per una bona
elecció.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure les següents polítiques per als joves:

- Crear programes d'atenció especial els joves que es
troben en situació de marginació social.

- Promoure una política activa de beques que posi a l'abast
dels joves els recursos adients per sufragar les despeses
necessàries per a la seva formació acadèmica

- Desenvolupar activitats socioculturals on es potenciïn
alternatives d'oci per als joves.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar polítiques encaminades a prevenir, atendre i eradicar
la drogodependència.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
treballar en la prevenció de la violència mitjançant campanyes
de sensibilització als centres escolars.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur
endavant una millora del manteniment a totes les depuradores
de les Illes Balears.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar a conèixer i fomentar l'ús de material reciclats i no
contaminants.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a: 
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- Obrir una línia d'ajudes per a tots aquells constructors i
promotors per fer edificacions sostenibles.

- Implantar mesures d'edificació sostenible a tots els
edificis de construcció pública.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
finançar obres de rehabilitació i millora d'habitatges on
resideixen discapacitats, habitatges propis o de la seva família
amb la qual comparteix residència.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
finançació a totes les televisions d'un intèrpret del llenguatge
de signes per totes les persones amb discapacitat auditiva.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al finançament de les vies municipals d'accés a la
ciutat de Palma no contingudes en el conveni de carreteres.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al finançament del soterrament de les vies del tren
en l'àmbit de la ciutat de Palma.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al finançament i realització del tren fins a la
Universitat de les Illes Balears i al Parc Bit.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears  al finançament i  realització del tren de Palma
fins a l'Aeroport.

46. El Parlament de les Illes Balears rebutja la utilització
de fons públics en el cas BITEL amb finalitats partidistes de
persecució personal al Sr. D. Jaume Matas Palou.

47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a demanar disculpes públiques per les falses
acusacions de que han estat objecte destacats dirigents del
Partit Popular de les Illes Balears en els anomenats casos
BITEL i MAPAU.

48. El Parlament de les Illes Balears rebutja que el Govern
no hagi estat capaç de presentar el III Pla d'Igualtat
d'Oportunitats.

49. El Parlament de les Illes Balears insta el President del
Govern a que apliqui les polítiques de paritat dins el seu
Govern.

50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un projecte de Llei per reduir el tipus impositiu de
l'impost de transmissions patrimonials del 7% al 6%.

51. El Parlament de les Illes Balears constata els
avantatges que el nou model de finançament autonòmic suposa
per a les Illes Balears.

52. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància que per a la nostra autonomia  ha suposat la
transferència de noves competències com ara la Sanitat o
polítiques actives d'ocupació així com la important dotació
econòmica de les mateixes.

53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
cessi en el seu constant victimisme de Madrid i accepti les
inversions pendents.

54. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'augment
desmesurat dels llocs de lliure designació del catàleg de llocs
de treball de la CAIB.

55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
efectuï unes auditories operatives d'empreses públiques.

56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
modifiqui el Decret d'exigència de llengua catalana al personal
de la CAIB per tal que no s'efectuïn discriminacions injustes.

57. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'elevat
endeutament que arrosseguen els pressuposts de la CAIB des
que governa el pacte de progrés.

58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
utilitzi els doblers públics en inversions públiques reals i
necessàries.

59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
se construeixin noves residències de tercera edat.

60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
recuperar la inversió prevista en el Pla Energètic, de  144
milions d'euros per a les infraestructures de distribució
elèctrica en Alta Tensió a les Illes Balears.

61. El Parlament de les Illes Balears constata que si volem
que venguin a les nostres illes turistes de qualitat hem de crear
els recursos i les infraestructures adients tal com camps de golf
i ports esportius així com la posada en funcionament del segon
cinturó de Palma.

62. El Parlament de les Illes Balears constata que els
criteris utilitzats per la Conselleria d'Educació a l'hora de que
els infants entrin a un centre docent no són els adequats.

63. El Parlament de les Illes Balears constata que s'han
d'aprofitar més de 58.000 milions de pessetes del conveni
signat entre l'administració de l'Estat i l'Autonòmica per tal de
millorar la nostra deteriorada xarxa de carreteres.

64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que la dotació econòmica del fons de
cooperació per a l'any 2003 sigui de 12 milions d'euros.

65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
per tal de que sis milions d'euros dels 12 del fons de
cooperació siguin finalistes per dotar millor les policies locals
de les Illes Balears.

66. El Parlament de les Illes Balears rebutja la pràctica
utilitzada pels membres del Govern de les Illes Balears
d'intervenir en el debat sobre l'Estat de l'Autonomia amb el
President del Govern Balear.

67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
a que amb un termini de dos mesos presenti la seva proposta
de traçat de la línia de tren Sa Pobla-Alcúdia.
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68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
que en un termini de 30 dies netegi tots els punts negres dels
torrents de les Illes Balears per prevenir possibles
inundacions.

69. El Parlament de les Illes Balears constata que el parcs
naturals han d'afectar a finques públiques i s'ha de donar
l'oportunitat als particulars d'incorporar-s'hi de forma
voluntària mitjançant convenis de colAlaboració amb
l'administració autonòmica.

70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
emprendre una autèntica política de diversificació turística,
apostant per aquells segments que poden permetre una major
desestacionalització de la nostra indústria turística. En
especial, el Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
suport al turisme de golf com a exemple clar de producte
diversificat i d'alt poder adquisitiu. Al mateix temps, el
Parlament de les Illes Balears insta a la derogació immediata
de la moratòria sobre camps de golf a l'illa d'Eivissa que
impedeix la consideració d'aquest tipus de producte a
l'esmentada illa.

71. El Parlament de les Illes Balears constata i lamenta el
fracàs absolut de la política de desestacionalització turística a
la present Legislatura i insta al Govern a la recuperació del
Pla de Desestacionalització aprovat la passada Legislatura.

72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a que doti a cada un dels centres
d'ensenyament primari i secundari de les Illes Balears d'un
professor amb dedicació exclusiva per l'ensenyament de la
llengua catalana i castellana als estudiants immigrants que no
entenguin alguna de les nostres llengües.

73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, abans de que finalitzi l'any 2002 el
projecte arquitectònic, els usos i el finançament de la casa de
Can Marroig a l'illa de Formentera.

74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Balears a que abans d'acabar l'any 2002 es presenti el
projecte, el pressupost i el finançament del museu de
Formentera, que, segons la Llei de Patrimoni de les Illes
Balears, hauria d'estar ja acabat.

75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a que abans que es produeixi la
transferència de competències dels museus propietat estatal al
Consell d'Eivissa i Formentera es construeixi i es doti del
finançament necessari per a la posada en marxa d'una
biblioteca pública a l'illa d'Eivissa.

76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar en els pressuposts de l'any 2003 una
partida pressupostaria destinada a satisfer l'import, així com
els interessos devengats, de les expropiacions de carreteres
realitzades pel Govern Balear i que a 31 de desembre de 2001
es troben pendents de pagament. L'import de la partida errònia
haurà de ser igual a l'import total que en concepte de principal
i interessos degui l'administració autonòmica per raó de les
esmentades expropiacions.

77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adoptar mesures urgents per resoldre els problemes dels mals
olors, conseqüència de la manca d'un adequat manteniment de
les depuradores d'Eivissa ciutat, Sant Antoni, Sant Miquel i
Portinatx així com solucionar els vessats en la depuradora de
Sant Miquel.

78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a informar favorablement la construcció d'una
planta dessaladora d'aigua a Santa Eulàlia del Riu.

79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que informi favorablement i autoritzi, en les
competències que li afectin, l'ampliació del port de la Savina
de Formentera.

80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, en el termini de dos mesos redacti i
presenti a exposició pública el projecte de doble via marítima
entre Eivissa i Formentera.

81. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè en el termini de dos mesos presenti una solució
definitiva pel transport de mercaderies entre Eivissa i
Formentera.

82. El Parlament de les Illes Balears insta a l'Autoritat
Portuària de Balears a rebaixar les tarifes portuàries referides
al transport de passatgers i mercaderies que efectuen el
trajecte entre el port d'Eivissa i  el de Sa Savina a Formentera,
equiparant-les al tràfic interior de badia, a fi d'abaratir els
costos del transport marítim entre Eivissa i Formentera.

83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir el diàleg i la negociació necessària amb
els operadors aeris per obtenir una xarxa de relacions,
freqüències, capacitat entre illes i entre illes i la península
adequades a les necessitats socials, així com un preu raonable
per trajecte.

84. El Parlament de les Illes Balears constata i lamenta la
nulAla execució d'obres en matèria de reguiu amb aigües
depurades per part del Govern Balear.

85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
a que abans del 30 de novembre es pagui als ramaders de boví
de llet les ajudes del programa PROAGRO.

86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a concertar un conveni amb les entitats bancàries
a fi i efecte d'avançar als agricultors l'import de les ajudes.

87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a accelerar el pagament de les ajudes agràries
bloquejades per la ineficàcia de la gestió de Govern del Pacte
de Progrés.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors  diputats, em
pertoca defensar les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Popular. Com han pogut comprovar n’hi ha
moltes, són 87 en total, i per tant no podré fer una defensa de
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cada una d’elles, però sí voldria començar amb la primera que
crec que és importantíssima, instar el Govern al compliment de
les propostes  de resolució de tots els  debats  que s’han produït en
aquesta cambra l’any 99, l’any 2000 i l’any 2001, i avui hi
afegirem aquestes  altres. Estam aprovant aquí propostes de
resolució que tanmateix no es compleixen. Per una part vull que
això quedi ben clar. 

(Petit aldarull a la sala)

En un altre sentit  no he vist que cap dels  portaveus que han
pujat aquí a defensar les propostes de cada un dels grups
parlamentaris  hagin fet esment dins cap àmbit que realment
directament afecti els ciutadans d’aquestes illes. I sanitat?, i
educació?, i medi ambient? Vostès es diuen de progrés, però
només es diuen de progrés. Aquestes  propostes  de resolució que
vostès han fet ha estat instar el Govern de Madrid, però vostès
aquí no han presentat absolutament res del que vagin a fer en
aquests moments. Llegeixin-se per favor les nostres  propostes,
llegeixin-se-les d’una amb una perquè totes  afecten directament
els ciutadans d’aquestes illes.

Propostes  d’educació: llibertat d’elecció de centres,
bilingüisme, extensió dels  concerts educatius als nivells
obligatoris  de l’ensenyament i aprenentatge; presentar en el
termini de dos mesos un estudi sobre el fracàs escolar dins la
nostra comunitat autònoma; promoure l’ús social i literari del
lèxic i modismes locals de la nostra llengua catalana, pròpia de
les nostres illes. 

Senyores i senyors  diputats, les propostes són realment les
que afecten els ciutadans d’aquestes  illes. Instam el Govern a
fomentar i crear les places públiques i privades, com també
posar en funcionament els  centres de dia especialitzats per a
l’atenció de les persones majors, aquestes places tan necessàries
per als  nostres  majors. On són les seves  propostes? Compliment
del Pla integral d’atenció a la població immigrant, un
incompliment però total del Pla integral d’atenció a la població
immigrant. Quant a la família, quines propostes ens duen aquí?
Quant a la dona, quines propostes ens duen aquí? 

(Remor de veus)

La igualtat d’oportunitats, on és la igualtat d’oportunitats,
que vostès  se’n fan ressò cada dia en els mitjans de
comunicació? Mirin, llegeixin la proposta número 10, ho dic per
si no se les han llegides totes i no sabran llavors ni què han de
votar. Demanam per a la nostra família millorar el benestar de
les nostres  famílies, especialment les que tenen major nombre
de fills, amb persones majors al seu càrrec i amb discapacitats,
donar suport a la maternitat i a la conciliació de la vida laboral
i familiar amb polítiques específiques i concretes, donar suport
especialment a totes  aquelles famílies conflictives i en una
situació de risc.

Francament no tenc massa temps però vull aprofitar per...
Quant a sanitat tampoc no ens han comentat absolutament res.
Demanam desenvolupar el Pla de salut mental, les mesures per
tal de reduir l’elevadíssima llista d’espera per rebre prestacions
sanitàries que hi ha en aquesta comunitat autònoma. A la
consellera de Sanitat ja li han dit i reiterat cada vegada quines
mesures ha d’emprendre; per favor, que presenti propostes.
Reconsiderar la política sociosanitària i, sobretot, amb concert

des de l’empresa pública GESMA; quina solució hi dóna?,
quina proposta ens fa? De termini màxim d’un mes en el qual
presenti la licitació de l’Hospital d’Inca. Presentar també davant
la cambra el projecte de llei de drogues.

Estam esperant, senyors  del pacte, que realment facin alguna
cosa. Que no només instin Madrid, que facin alguna cosa.

Quant a ordenació del territori i medi ambient, demanam que
es modifiqui el projecte de la carretera de S’Arenal a Llucmajor,
demanam una dessaladora per al municipi de Ciutadella,
demanam també que es modifiqui l’article 7 del Pla director
sectorial d’energia, demanam també que es rebaixin les taxes
dels  ports  que són competència de la nostra comunitat
autònoma, demanam millores de manteniment de totes les
depuradores de les nostres Illes Balears, que estan fetes un
desastre. Instam el Govern a donar a conèixer i fomentar l’ús de
materials  reciclats i no contaminants. Que també s’obri una línia
d’ajuda per a tots aquells constructors i promotors per fer
edificacions sostenibles; vostès que prediquen tant aquesta
sostenibilitat aprovin mesures perquè realment els  constructors
i promotors d’aquestes  illes les puguin aplicar, fomentin l’ús del
material reciclat; implantar mesures d’edificació sostenible dins
els  edificis públics. Instar també el Govern perquè per favor
apliqui una línia d’ajudes a totes  aquelles persones amb
discapacitat perquè puguin fer una rehabilitació i millora
d’habitatges on resideixen persones  discapacitades: habitatges
propis  o habitatges de la seva família on es comparteix la
residència. 

Això només és una primera part de totes  aqueixes propostes
que el Partit Popular creu necessàries per a la població
d’aquesta comunitat autònoma, del nostre país.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Capó. 

(Aplaudiments i remor de veus)

Sr. Rotger, té la paraula per cinc minuts.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Bé, molt bon dia, Sr. President. Diputats, diputades, em
pertoca a mi defensar 47 propostes de resolució del Grup
Parlamentari Popular i, òbviament, no tenc temps per a totes. La
veritat és que ja la meva companya, na Margalida Capó, i també
Misericòrdia Sugrañes, hi han fet una referència. Jo estic molt
preocupat per aquestes  propostes de resolució que han presentat
vostès, els  membres del pacte, perquè demostren jo diria una
clara prepotència, jo crec que estam allunyats de la realitat
social d’aquestes Illes Balears. Ahir hi va haver un debat de la
comunitat autònoma, hi va haver un portaveu, l’únic portaveu
de l’oposició, que va fer un repàs de les necessitats, inquietuds
i mancances que té aquesta comunitat, i a mi em sembla molt bé
que instem el Govern central, no en faltaria d’altra, però, per
favor, és que no poden vostès  assumir que aquest govern
d’aquestes  illes no fa les coses  totes  bé?, no ho poden assumir?
Jo som president d’un ajuntament important de Mallorca i és
com si jo digués a l’oposició “de què em parlen, vostès, a mi?”,
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que jo instàs només al Govern de les Illes. Trànsit?, problema:
que no em fan les vies de ronda; problemes de música?, que no
em fan el conservatori. Bé, i així que jo passàs  les pilotes a fora.
Jo crec, senyors, que hem de ser seriosos i responsables, i vostès
com a formacions polítiques, com a grups parlamentaris... 

(Aldarull a la sala)

..han d’instar aquest govern perquè resolgui els problemes
d’aquesta terra, a més d’instar qui pertoqui, no en faltaria
d’altra, defensant els interessos de les Illes Balears.

Bé, i dit això, com que tenc molt poc temps, concretaré. Els
punts  43, 44 i 45, que fan referència al finançament del
soterrament de les vies del tren, per una banda; per l’altra, la
finançació i rehabilitació del tren fins a la Universitat, i també,
com no?, el finançament i realització dels projecte del tren de
Palma fins a l’aeroport. Òbviament tots parlam aquí de
potenciar el transport  públic, però a més de potenciar-lo no
basta que sigui de qualitat, sinó que també li hem de donar
contingut. Per això és molt important que es facin aquests
projectes que són, diguéssim, el que realment donarà capitalitat
a la ciutat de Palma, que tots hi estam d’acord, sembla.

Per altra banda, defensaré també el punt 59 en el tema de les
residències de Tercera Edat. Tots ens omplim la boca del tema
sociosanitari. Sabem que hi ha una mancança de 1.300 places
d’assistits, només a la comarca d’Inca n’hi ha més de 600;
quantes  n’han fet vostès?, han complit a Menorca?, han complit
a Eivissa? Per tant, nosaltres instam el Govern que si realment
creu en una política social inverteixi en residències de la
Tercera Edat. 

També, com no?, en el punt 61 es parla de qualitat en el
tema turístic. Pla de qualitat; bé, òbviament nosaltres en això
ens sumam a qualque altra formació política que en aquest cas
pensa com nosaltres. Si parlam de qualitat hem d’invertir en
equipaments i en infraestructures, si no, de què parlam? Per tant
nosaltres creim que hi ha d’haver un canvi i per això nosaltres
segons quines instalAlacions, segons quins equipaments com els
camps de golf, òbviament no volem camps de golf per tot, no
volem autopistes  per tot, però sí que nosaltres tenim uns
plantejaments molt clars, que és  el que realment creim que fa
falta en aquesta terra.

Els punts  64 i 65, fons de cooperació . Òbviament jo form
part de la ponència juntament amb  el diputat del Grup Popular
el Sr. Font i fa un any i mig que no ens ha convocat. Jo he
demanat al Sr. Cànoves què passa amb aquesta ponència; bé,
passa -m’imagín- que vostès vostès no es posen d’acord. No
només és l’Ajuntament d’Inca, altres ajuntaments en el capítol
d’ingressos tenen qualque partida d’aquest fons de cooperació.
Acabam l’any. En el 2000 ja hi havia d’haver una partida, en el
2001 hi havia d’haver una altra partida, estam en el 2002 amb
1.000 milions de pessetes  i no veurem ni un duro. Vostès ens
podran dir que en 16 anys nosaltres  no ho vàrem fer; és cert i ho
lament, però almenys no vàrem enganar ningú. A nosaltres ens
han enganat perquè nosaltres teníem confiança en què aquests
1.000 milions es repartirien entre tots els ajuntaments de les
Illes Balears. Però, a més d’això, nosaltres demanam que
s’incrementi, que de 1.000 milions passi a 2.000, a 12 milions
d’euros, i a més a més, que és un altre tema que ens preocupa a
tots  és el tema de la seguretat. Per tant ens agradaria que un 50%

d’aquests  fons servissin perquè tots  els  ajuntaments puguin
incrementar, reforçar les plantilles de Policia Local.

En el punt 67, bé, parlam del mateix, d’infraestructures... Per
donar viabilitat a aquesta línia del tren, que s’ha fet, ampliat
d’Inca a Sa Pobla, tots sabem que perquè això realment cali la
nostra societat, que la gent cregui en el transport  públic i sigui
viable fins i tot econòmicament ha d’arribar a Alcúdia. Per tant
nosaltres instam que, per favor, en dos mesos -ho demanam amb
humilitat però ho demanam- que d’aquí a dos mesos es presenti
ja la proposta del traçat d’aquesta important via que comunicarà
Palma amb Alcúdia. 

En el punt 70 parlam també -bé, ja s’havia esmentat en una
proposta de resolució però ve a ser el mateix- que si nosaltres
realment creim en un canvi de model turístic de qualitat, i això
és bo per a les Illes, no entenem per què Eivissa hagi de quedar
exclosa. Per tant nosaltres també instam el Govern a emprendre
una autèntica política de diversificació turística i que dins
aquesta diversificació els camps de golf també arribin fins a
Eivissa. 

En el punt 76 es parla de dotar en el pressupost del 2003 una
partida pressupostària destinada a satisfer l’import dels
interessos meritats d’expropiacions. Òbviament, això ja ho ha
reclamat Unió Mallorquina, ja ho va dir el nostre portaveu, el
Sr. José María González Ortea, i bé, és de sentit comú, de
responsabilitat, de seny, de prudència que, abans de començar
nous projectes, acabem, complim els  compromisos que ha
contret aquesta comunitat autònoma. Per tant, paguem a tots
aquests  ciutadans que se’ls  ha expropiat i encara no han cobrat,
això és de seny i de responsabilitat.

En el punt 77, bé, el tema de les depuradores. Parlam aquí de
política mediambiental, que és la política de les polítiques. Per
tant, si creim realment en aquesta política donem qualitat de
vida als ciutadans d’aquestes poblacions i, com no?, si creim
també en una imatge turística que ha de millorar les nostres
illes, el que no podem fer és encara tirar aigües d’aquestes que
no estan depurades i incontrolades, com passa en el cas de Sant
Miquel. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rotger, vagi acabant.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Moltes gràcies, Sr. President, només em queden dos temes
més. El tema, també, d’instar el Parlament perquè insti
l’Autoritat Portuària perquè en el tema de passatgers, el
transport  de passatgers  i mercaderies que efectuen el trajecte del
port d’Eivissa a Sa Savina de Formentera, en lloc de pagar les
taxes com a cabotatge que ho facin com a trànsit interior, i això
reduiria els costos, i això ho poden fer perquè tenen vostès les
competències i poden instar l’Autoritat Portuària perquè ho faci.

I bé, ja només em queden els punts 85, 86 i 87, d’una forma
molt ràpida, que tenen a veure amb el món de l’agricultura. Sr.
Conseller, vostè sap que encara falta pagar el Proagro. Per tant
nosaltres aquí és l’únic que demanam, fins i tot li donam
fórmules de com s’ha de fer. Es fa amb el tema de finançació
per equipaments amb la Conselleria d’Educació, que cerquen
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fórmules, convenis amb els ajuntaments. Idò no ho sé, vostès
amb les entitats bancàries, si no tenen pressupost, cerquin
fórmules, tendran el nostre suport  i els doblers arribaran als
nostres pagesos.

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rotger, per la seva intervenció en nom
del Grup Popular. Grups que vulguin intervenir en fixació de
posicions? Sr. Ferrer, de la Coalició d’Organitzacions
Progressistes de Formentera, té la paraula.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Veig molts de candidats, per aquí
davant, tots han volgut tenir el seu moment de glòria. Es veu
que el resultat del congrés no va ser tant bo com ens feren
creure a tots nosaltres, perquè tots els que han sortit aquí han
tengut alguna cosa més a afegir al seu portaveu, però bé.

Miri, Sra. Capó, l’única que no ha llegit les nostres
propostes  ha estat vostè, perquè qui m’ha contestat fixant
posició per part del Grup Popular sí que ho ha fet, i si es fixa, de
les coses  que propòs, en aquest cas la Coalició d’Organitzacions
Progressistes de Formentera, i les propostes  que sortiran
aprovades per unanimitat parlen de sanitat, de transports, allò
que vostè ha dit que no parlàvem. Per tant, Sra. Capó, faci els
deures, no pugi aquí tan exaltada i ens faci aquests discursos
incendiaris . No sé què esmorzen els matins, però llegeixi les
coses  i llavors surti i faci les coses  com toca. No digui el que no
és, no digui el que no és... 

(Remor de veus)

Molesta molt , que bufin tant, sincerament. Són ben mal
educats, però facin el que pensin.

Em descomptarà el temps, a mi també, com deia el Sr.
Huguet. Gràcies. 

(Continua la remor de veus)

Bé, gràcies. Miri, quant a les seves  propostes  votarem que sí,
des de la Coalició d’Organitzacions Progressistes, a l’11, a la
29, a la 35 i a la 63, i contestaré a les que fan referència
expressa, en aquest cas, a l’illa de Formentera. A la 73, que és
la que fa referència a Can Marroig, li diré que la Conselleria de
Medi Ambient ja va presentar un primer un primer projecte i
que el Govern de les Illes Balears, per tant, està treballant en el
projecte definitiu de restauració de les cases de Can Marroig.
Esper que en un temps prudencial es pugui presentar aquest
projecte i puguem escometre aquesta important obra.

Quant al museu de Formentera el projecte també està
encarregat. El Sr. Elías Torres, arquitecte de reconegut prestigi,
està elaborant el projecte. Esperam que per a finals d’any o a
principis  de l’any que ve estigui elaborat i, evidentment, les
partides de construcció confii i esper que en el pressupost del
2003 d’aquesta comunitat autònoma també estaran inclosos,

evidentment amb l’ajut de l’entitat de la Caixa d’Estalvis de
Balears, Sa Nostra, que també hi colAlabora, perquè com sap
l’edifici és compartirà.

Quant a la proposta número 79, que diu que el Govern de les
Illes Balears autoritzi un projecte per a l’ampliació del port de
La Savina de Formentera, primer hauran de presentar alguna
cosa, perquè vostès  graten a fons per veure si aquí saltam perquè
no ens posam d’acord, però és que erren el tir: primer presentin
un projecte i potser ens convenceran, però és que no n’hi ha, de
projecte. Per tant, no sé què hem d’informar, és informar sobre
el buit. Per tant, sincerament tornen a fer el mateix, ni llegeixen,
ni estudien, ni fan res, sincerament.

Quant a la número 80, el projecte de la doble via marítima
entre Eivissa i Formentera és veritat. Sr. Marí, vostè ja no va
venir a la darrera reunió del consorci, jo espera que el Sr. Costa,
el seu representant del partit a Formentera, l’hagués informat;
el gerent ja ens va dir que tenen el projecte encomanat a una
entitat pública, que és CEDEX, que està redactant aquest
projecte de doble via. Per tant tampoc no els la podem votar a
favor. Quant a la número 81, on ens parlen que se’ns presenti
una solució definitiva per als transport de mercaderies, jo crec
que ahir en vàrem parlar a bastament. Sincerament el Govern
d’aquestes  illes hi fa, els problemes no estan resolts, vaig ser el
primer que ho vaig constatar, però també li diré: on són els  ajuts
de règim especial a Balears per a aquesta qüestió?, perquè en
parla expressament, de les mercaderies, en parla. On són? De
veritat, estudiïn i facin una miqueta més de feina.

I la número 82, quan vostè parla, Sr. Rotger, i amb tot
l’efecte, entengui’m, hem de recuperar els modismes de Balears
per a altres coses. A Formentera és La Savina, igual que és La
Mola, com a altres tantes bandes. Ho dic una mica perquè des
d’Inca es mira des de lluny, però és La Savina. Entengui’m, als
modismes, per la part que toca, nosaltres també els  donarem
suport, però no, evidentment, per aquestes qüestions. Jo crec
que ja ho he explicat en diverses ocasions: nosaltres hi estam
treballant, presentam una proposta en el mateix sentit, que el seu
company Marí ja ha dit que hi donaria suport. Per tant, en veim
innecessària una segona, sobretot perquè diuen a l’Autoritat
Portuària que, per cert, depèn orgànicament del Ministeri de
Foment, això que diuen que nosaltres només instam a Madrid i
veig que vostès també ho fan, per tant en això d’aquí anam
junts, depèn orgànicament de Ministeri de Foment però crec que
no estaria bé dir-li exactament com ho ha de fer, perquè potser
ni tan sols  seria correcte d’acord amb la llei. Per tant, el Govern
de les Illes Balears i el Ministeri de Foment i altres ministeris
tenen representants  en aquest consell d’administració, crec que
tots podem presentar propostes allà i ho podrem definir. Com
deia, és reiterativa i per tant no hi podem donar suport.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer, en nom de la Coalició
d’Organitzacions Progressistes de Formentera. El Sr. Ramon, en
nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula
també per cinc minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:
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Moltes gràcies, Sr. President. Evidentment davant una llista
tan llarga de resolucions, si el mateix Grup Parlamentari
Popular no les ha explicat totes, tampoc no les comentaré totes,
però sí alguns comentaris  sobre algunes d’elles. He d’anunciar
prèviament que les que ja ha dit el representant de la COP que
hi donaria suport, doncs  també hi donarem suport, i sobre
algunes més que algun altre portaveu crec que pensa fer-los
propostes  de transacció, si hi vénen a bé des del Grup
Parlamentari Popular, també les votaríem a favor.

Algunes consideracions sobre les que més s’han defensat
aquí, o les coses que més s’han dit aquí i amb les quals no
podem estar d’acord, i ha començat la Sra. Capó, amb aquesta
divisió que s’han fet entre dos torns dos portaveus i dues
maneres, una més mitinera i l’altra més reposada, bé, ha
començat denunciant l’incompliment de les propostes de
resolució. Jo crec que sempre és una cosa millorable, que
possiblement no al cent per cent les propostes de resolució es
duen endavant, però jo he de començar per negar que hagi un
incompliment sistemàtic. Jo crec que hi ha un grau de
compliment considerable i en tot cas superior a altres èpoques.
Evidentment tampoc no puc estar d’acord amb el que s’ha dit
aquí: que des dels grups del pacte, encara que no facem tantes
propostes  de resolució, no parlem dels  temes que preocupen els
ciutadans de les Illes Balears, perquè jo, sincerament, els drets
dels treballadors de les Illes Balears, els  problemes dels fixos
discontinus jo crec que sí afecten bastant de gent; el tema de les
comunicacions aèries, els preus dels vols, crec que afecta
bastant de gent; evidentment els  temes de sanitat també s’han
tractat, com s’ha dit abans aquí.

Llavors una altra que no ho és tant, si es vol, pel contingut
estricte, però mirat en conjunt em preocupa una mica: aquesta
obsessió que els agafa ara pel bilingüisme, supòs que perquè
pensen, o algú del seu partit ho ha dit, que hi ha una mena
d’imposició del català. Bé, jo crec que és una mica perillós anar
demanant el bilingüisme. Aquí hi ha un bilingüisme bastant
imperfecte i hi ha una llengua que està en una situació bastant
pitjor, que és la llengua catalana; convé no oblidar-ho i no fer
segons quins discursos del bilingüisme, sobretot si llavors ho
lligam a una cosa, o sigui, hem d’assegurar el bilingüisme però
sí que hem d’assegurar que el castellà no pateixi i a més hem
d’assegurar les modalitats insulars. A veure, no estarem -esper
que no- no estarem en camí d’afavorir el secessionisme
lingüístic com es fa a altres indrets de l’Estat, a altres
comunitats per membres del seu partit? Esper que no,
m’agradaria que no fos així.

Home, després demanen moltíssimes coses que podríem
coincidir moltes vegades amb vostès. Assenyalen necessitats
reals  en tot el que siguin polítiques de benestar social, però, clar,
no poden oblidar, crec jo, no es poden demanar que es faci tot
en un dia i no poden oblidar tot el que s’ha fet en poc temps pel
govern del pacte de progrés, molt més del que es feia en
èpoques anteriors, com per exemple el manteniment de les
depuradores, i és cert que les depuradores no estan en les
condicions, algunes d’elles, que haurien d’estar, però qui ho va
descuidar absolutament durant uns anys el manteniment de les
depuradores, que les varen deixar en una situació molt greu, va
ser el govern del PP.

Per tant, ja dic, en conjunt jo crec que, a pesar que n’hi ha
algunes que ja dic que votarem a favor, home, no són massa

autocrítics amb la seva època anterior, que esperen d’aquest
govern del pacte que en molts pocs dies faci tot el que no varen
fer en el seu moment, i que fan un intent de tancar files protegint
el seu govern de Madrid i procurant que no se li facin
reclamacions en tot allò on té absolutes competències i allà on
el que faci el Govern de Madrid és absolutament decisiu per als
ciutadans de les Illes Balears. Jo crec que en conjunt són moltes
resolucions, però no podem dir que majoritàriament suposin  una
alternativa política vàlida i un exercici raonable, tan les
exigències al Govern de les Illes Balears com en la seva relació
amb el Govern de Madrid que, com tothom sap, és de la seva
corda política.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon, per la seva intervenció. Sr. Joan
Bosco Gomila, en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista,
té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. 87 propostes que ha fet el Grup
Parlamentari Popular, i no els  càpiga cap dubte que les hem
llegides totes, i d’açò hem constatat que no sé si el Partit
Popular ha quantificat el cost d’aquestes 87 propostes  i ens ha
semblat que havien convençut el Sr. Aznar perquè l’espoliació
fiscal que pateixen les Illes Balears i que segons vostès servei
per pagar el REB, el PER, ara que no pagaran el PER aquests
doblers quedaran a les Illes Balears i per tant es podran dur
endavant totes les seves propostes. 

(Remor de veus)

Les referides a educació a nosaltres ja ens agradaria que
aquesta competència hagués vinguda dotada com cal per poder
finançar, com vostès proposen, fins i tot els nivells no
obligatoris, i pel que fa a la lliure elecció d’escolarització jo els
voldria recordar, i aquí haguera estat bé que també haguessin
instat el Govern de l’Estat, que el decret que regula i que
estableix la normativa bàsica pels criteris  que han de seguir per
entrar a les escoles finançades amb fons públics, ja siguin
públiques o concertades, és del Govern de l’Estat, que és allà on
parla de proximitat domiciliària, de renda familiar, de germans
escolaritzats. Açò és un decret de l’Estat i que, per tant, ha de
ser aquest que s’ha de modificar si volem que es canviïn els
criteris d’accés a les escoles públiques, i que els únics que
poden intervenir és molt poc la conselleria i també, quant a la
proximitat domiciliària, els  que poden intervenir són els
ajuntaments, i alguns ajuntaments dels  seus no han fet mesures
que es podrien prendre per temes de proximitat domiciliària, que
sí que ho podien fer. Però així i tot en el debat d'ahir es va
repetir que el 90% dels alumnes van ser admesos a la primera
escola que ells havien triat, el 90% dels alumnes, van ser
admesos a les escoles que havien triat en primera opció. 

I pel que fa a la llengua catalana els  he de dir que les seves
propostes, no sé si passa com en la defensa que han fet de dues
persones, però qui les ha redactat són dues persones, perquè hi
ha contradiccions, si anam a la proposta 24 on vostès, com
nosaltres, constaten el retrocés de la llengua catalana en el
Govern i per això l'insten que prengui les mesures per promoure
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l'ús social de la nostra llengua, però després anam a la 56, i una
de les mesures que ha pres aquest govern, és a dir posar nivells
de català a la funció pública, vostès  volen que se suprimeixi.
Pens que la seva esquizofrènia pel que fa a la llengua és
espectacular i dins les seves  propostes  trobam contradiccions,
pens que increïbles.

Per altra banda, ens alegra que vostès estiguin també
interessats  que s'executi el projecte del recinte firal, i no tenguin
cap dubte que una vegada el planejament de l'Ajuntament de
Palma sigui aprovat definitivament perquè sigui possible
l'execució d'aquest recinte, en quatre mesos, es començaran les
obres.

També em sorprèn que vostès  tenen una sèrie de propostes
que van en contra de propostes  del plans directors sectorials  que
vostès havien aprovat, i concretament el pla no el van arribar a
aprovar, el va aprovar la consellera actual de Medi Ambient, el
Pla hidrològic de les Illes Balears partint d'una proposta seva, no
hi havia la dessaladora de Ciutadella, però jo els anim que
continuïn parlant de la dessaladora de Ciutadella perquè com
més en parlem, més plou. Per tant, els  demanaria que s'aturessin
els mesos d'estiu, per no fer malbé la temporada turística, però
que en continuessin parlant, perquè com més en parlen, més
plou.

El Pla director sectorial de carreteres que vostès  van aprovar,
no contemplava el desdoblament de la carretera Maó-Ciutadella,
només contemplava el desdoblament de Maó-Sant Lluís, i que,
per tant, ara s'han inventat aquest desdoblament per treure
contradiccions entre els grups del pacte, però no es preocupin
que nosaltres som més imaginatius, tenim moltes més idees per
millorar la fluïdesa, la seguretat i la rapidesa de la carretera
Maó-Ciutadella que no du els nivells de saturació que vostès
plantegen aquí.

El mateix els  dic del braç exterior, en aquests moments la
Conselleria de Medi Ambien t té el Pla d'usos del port de
Ciutadella en aprovació inicial, esperam que prest faci la
definitiva, però l'urgent en aquest port és una estació marítima
que vostès en 16 anys de gestionar, van ser incapaços de fer i
que en aquests moments, pel port de Ciutadella hi passen més
de 100.000 usuaris, persones  transportades, que utilitzen el
servei del port de Ciutadella i que no tenen una estació
marítima.

Una altra qüestió que m'ha sorprès, i en aquesta legislatura
ja n'hem tengut debats, és sobre les llistes d'espera a sanitat.
Quan sanitat estava en mans del Ministeri de Sanitat no hi havia
llistes d'espera perquè no hi havia llistes, perquè vostè
telefonava perquè el ves determinat especialista i li deien
telefoni d'aquí tres mesos, telefoni d'aquí mig any, i quan
s'obrien les llistes d'espera perquè la gent es pogués  apuntar, hi
havia matinades, als diaris sortien fotos, a les 4 de la matinada,
gent que feia cua a l'hospital Verge del Toro perquè l'apuntessin
a la llista d'espera de l'oftalmòleg. Per tant, si en aquest moment
es gestionen molt millor les llistes d'espera respecte de com es
feia abans, no tenguin cap dubte que ara es fa millor del que es
feia abans, perquè el problema d'abans és que no hi havia llistes
perquè la gent es pogués apuntar.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gomila, vagi acabant, per favor.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Sí, acab, Sr. President.

De totes maneres, dir-los que els donarem suport a les que
ha esmentat el portaveu del Grup Mixt, i a les altres les votarem
en contra.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gomila en nom del PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista té la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Con mucha brevedad, puesto que
tenemos poco tiempo, y ya los que me han precedido en el uso
de la palabra, ya han desgranado muchas de las propuestas de
resolución que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y
han dicho lo que correspondía acerca de las mismas, cosa que
aprovecho para decir que comparto plenamente.

Solamente añadir dos o tres cosas  más. Entre sus propuestas
hay algunas cuestiones interesantes, la mayoría de ellas, por no
decir casi todas, son cosas  que ya se están haciendo y hablaré de
ellas al final de mi intervención, para dejar de forma detallada
y clara cuáles son las que pensamos apoyar y cuáles son
aquellas sobre las que podemos ofrecer alguna propuesta
transaccional, a fin de llegar a un acuerdo, y que sean las más
posibles las que podamos aprobar.

Ahora, también hay muchas llamativas, como muchos de los
que me han precedido en el uso de la palabra, han tenido
ocasión de poner de manifiesto. Un asunto llamativo es que
proponen modificar el Plan sectorial de energía para que traigan
el gas en barco, no sé qué obsesión tienen con los barcos, desde
luego ser naviero en Baleares es un chollo, con el PP, claro, con
el PP es un chollo, se privatizan líneas, tienen que traer el gas en
barco, etc., etc., un auténtico chollo. Bueno, dejemos esto de
momento, nos llama la atención puesto que, como ya se ha
dicho tantas  veces, durante 16 años no sabían si en barco, si por
cable, etc., y ahora les salen todas las ideas, pero actualmente
siempre hay una en barco.

Nos piden, más llamativo todavía, en la 49, que se apliquen
políticas de paridad en el Gobierno, ¿o están de acuerdo con la
paridad?, ¿están de acuerdo con la paridad?, ¿es eso? Vamos a
hacer una cosa, ustedes retiran el recurso de
inconstitucionalidad, si están de acuerdo, lo retiran, y traen una
proposición no de ley, aquí, al Parlamento, para que instemos al
Gobierno a que en el próximo cambio de gobierno haya paridad.
Si les parece bien, retiren el recurso y vengan aquí con una
propuesta en ese sentido. Yo me temo que no sea un brindis  al
sol, no otra cosa, porque hay brindis  y brindis al sol. Los
griegos, que sabían mucho de estas  cosas, cuando en el siglo VII
se pusieron a inventar en este tema e inventaron el brindis, lo
inventaron para que cuando todos fueran a comer, levantar la
copa y bebieran todos a la vez, por si había veneno. Luego se
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inventó el brindis  al sol, que es, levantamos la copa pero a la
hora de beber, a la hora de beber aguantamos el vaso. Sí,
paridad sí, pero a la hora de beber, a la hora de beber no, ya no
se engañan con eso los griegos, ahora ya mucho menos, eso es
un brindis al sol, si no, tienen tiempo para poder demostrar que
no es así.

Turismo. Me esperaba como 40 o 50 propuestas de
resolución sobre la catastrófica temporada turística. Tanto
tiempo hablando de la catástrofe y solamente hay dos
propuestas de resolución, dos, y ninguna de ellas se refiere a
temporada alta, ninguna, será porque siguen, y creo que es una
teoría buena, la teoría de uno de los grandes gurús ideólogos del
Partido Popular, que ha sido publicada en los periódicos, no es
ninguna teoría secreta, yo se la leeré, es una teoría que nos sirve
para dar el balance de la temporada turística, y probablemente
eso haya sido lo que ha hecho que el Partido Popular no haya
presentado ninguna propuesta de resolución sobre la temporada
alta. Dice así, es brevísimo: "Tomeu y Rosa reúnen a un
reducido grupo de amigos para obsequiarlos con una suculenta
cena a base de langosta asada a la parrilla. Tomeu es empresario
hotelero y cada año indefectiblemente el encuentro a manteles
sirve para esbozar un resumen informal de la temporada. El
viernes lo recordamos todos juntos frente a las langostas, sus
caparazones crepitando sobre las brasas, si esto sigue así -
decíamos- algún verano nos darás langosta congelada, pero
Tomeu callaba. Fue la primera ocasión en tres años que apenas
criticamos la política de Antich, Alomar -concluye-, la langosta
estaba riquísima, otro de los comensales confesó su añoranza
por Cañellas, etc., etc."

O sea, pasar de langosta fresca a langosta congelada es
desaceleración, no es crisis. NO es crisis, es desaceleración.

(Aldarull a la sala)

Es de uno de sus máximos ideólogos.

Y el tren, me llama la atención ver también propuestas  sobre
el tren. Me alegra que se hayan bajado del tren Potenkin,
ustedes  recordarán quién era Potenkin, un cargo importante de
Catalina la Grande, especialista en que cuando Catalina salía de
paseo, le montaba aldeas fantasmas con unos grandes decorados
que cuando se volvían a retirar Catalina, retiraban los decorados
y los ponían por donde pasaba el día siguiente. Ustedes
montaron un tren Potenkin, el tren a sa Pobla, lo tuvimos que
retirar después de que pasara Catalina la Grande.

(Aldarull a la sala)

El único tren en el que creen es en el tranvía de Palma. El
tranvía de Palma, que han pedido dinero para estudiarlo. Si
hiciéramos la cacofonía en esta sala, oiríamos como el tercer
presidente de la IV legislatura a una pregunta mía decía, "estará
inaugurado el 1 de enero de 1999", digo mil, no dos mil, el 1 de
enero de 1999, lo dijo aquí mismo, y ahora lo están estudiando.
Para algunos sí que falta una ley de calidad de enseñanza, desde
luego. 

No tengo tiempo para mucho más. Agricultura, después de
haber oído durante todo el año las plagas de Egipto que han
asolado, granizo, sequia, temporal, etc., etc., no sequia no,
sequia no, ésa es la única que no nos ha asolado, porque desde

que está el pacto llueve, esa es la única que no, pero todas las
demás plagas de Egipto nos han asolado aquí, pues veo que las
cuatro propuestas  de resolución que hacen son de gestoría, para
agilizar el pago de unas ayudas, problemas de gestoría, eso es
todo después de ese rosario de calamidades que hemos tenido
durante todo este año. Son llamativas, son llamativas. No tengo
tiempo para mucho más, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, li he de dir que vagi acabant.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Sr. Presidente. Paso enseguida a decir cuáles son las
transaccionales y las que vemos. Sr. Flaquer, ahora sé por qué
le dio una beca de 3 millones, el Sr. Matas le hizo becario por
su habilidad oral, debió quedar muy satisfecho, debió quedar
muy satisfecho.

(Aldarull a la sala)

Transaccionales. En la propuesta 10 hablan ustedes  de
apoyar la maternidad y la conciliación de la vida familiar en el
apartado b), les proponemos añadir "la maternidad y la
paternidad", si les parece bien, no hay ningún problema en
votarla a favor.

La 25, donde hablan sobre un plan de gestión anual para los
museos, nosotros más todavía, pedimos que el plan sea bianual.
Si les parece bien, también la votaremos a favor.

La 31, "el Parlamento insta al Gobierno a poner en marcha
proyectos de interculturalidad", sustituiríamos "poner en
marcha" por "continuar aplicando proyectos", ya que están en
marcha.

La 33, donde dice "El Parlament insta el Govern a donar
una bona i completa orientació ocupacional ...", sustituirlo por
"a continuar donant".

La 37, cuando se habla de que el Parlamento insta al
Gobierno a llevar adelante una mejora en el mantenimiento de
depuradoras, será "continuar en la mejora".

Y la 38, el Parlamento insta al Gobierno, en lugar de "a dar
a conocer y fomentar el uso de materiales reciclado", "a
continuar fomentando".

(Remor de veus)

Y por último, votaremos que sí a la 11, a la 29, a la 35 y la
63. Naturalmente en la del caso Mapau estamos de acuerdo con
ustedes  de que es una bajeza política importante, y es claro que
podamos discrepar en las causas, pero lo que especialmente sí
que consiste en una gran bajeza es en considerar que hay
víctimas que valen la pena y víctimas que no valen la pena.
Poner los delitos por las víct imas puede llevar a unas
consecuencias  que estoy seguro que no son las que quiso decir
quien las dijo en su momento, pero hay que cuidar estas cosas,
puesto que no hay que volver a tiempos peores. Gracias, Sr.
Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez per la seva intervenció en nom del
Grup Socialista. Demanaria al ponent del Grup Popular que
concreti si accepten les transaccions plantejades.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, president. Acceptarem la 10 i la 25, la resta no.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, o sigui el pla bianual i la maternitat i la paternitat.
Molt bé.

A continuació, ja que s'ha substanciat el debat, passaríem a
la votació per l'ordre en què varen ser presentades  les propostes
de resolució en el Registre. Per tant, les primeres són les del
Grup Parlamentari Popular. Deman a la Cambra si les propostes
del Grup Popular números 10, 11, 25, 29, 35 i 63 són acceptades
per unanimitat.

Queden aprovades aquestes per unanimitat.

En conseqüència votarem la resta de les propostes  de
resolució del Grup Popular.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 26; vots en contra,
31. En conseqüència, queden rebutjades aquestes propostes.

Passam a la següent votació, que és la corresponent a les
propostes  del grup PSM-Entesa Nacionalista. Demanaria si a
l'apartat a) de la proposta 3 i a l'apartat tercer, que està en tercer
lloc de la proposta 5, així com a les propostes 6 y 7, són
acceptades per unanimitat de la Cambra.

Per tant, aquestes  queden acceptades per unanimitat. I
sotmetem a votació la resta de propostes.

Sí, Sr. Huguet, què ha estat?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Proposta número 1 i a la 5 primer
punt i segon punt, és una abstenció, no és en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, hi ha un botó per ...

EL SR. HUGUET I ROTGER:

No, és que vostè ha dit que votaria tota la resta ...

EL SR. PRESIDENT:

Té raó, té raó. 

Votació separada dels punts 1, 5a) i 5b).

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots  favorables, 31; abstencions, 26.

En conseqüència, queden aprovades aquestes  propostes  de
resolució. I votam ara la resta de propostes de resolució.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 31; vots en contra,
26.

En conseqüència, queden aprovades aquestes  propostes  de
resolució.

I passam a les propostes del Grup Parlamentari Socialista, i
deman a la cambra si a l'apartat 3r, 4t, 5è i 6è de la proposta 1,
així com les propostes  del punt 2 i del punt 6 queden aprovades
per unanimitat.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

I del punt 3 també les propostes 1, 2, 3, 5, 6 i 7.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, i del punt tercer les propostes 1, 2, 3, 5, 6 i 7.

Queden aprovades per unanimitat?

Sí. Aleshores sotmetríem a votació la resta de les propostes.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots  favorables, 30; en contra, 26. En
conseqüència queden aprovades les propostes  de resolució del
Partit Socialista sotmeses a votació.

Sí, Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sr. President, és que ha tornat passar el mateix que abans,
volem abstenir-nos a dues propostes i no ens dóna la
possibilitat, que són la 5 i la 1, de la 1 la 4 i la núm. 5, així ho
hem manifestat durant el debat i així ho volem.

EL SR. PRESIDENT:

La proposta 1, la 4, ...

EL SR. FLAQUER RIUTORT:

I la núm. 5.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Sotmetem a votació les propostes, l'apartat 4t de la
1 i les proposta 5 del Grup Socialista.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots  favorables, 31; abstencions, 26.
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En conseqüència, queden aprovades aquestes  propostes  de
resolució.

Passam a la votació de les propostes de resolució del Grup
d'Esquerra Unida i Ecologista. N'hi ha cap a la qual es vulguin
abstenir? 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, a la 5 i 6. Demanaríem votació separada de les propostes
1 i 4 per un costat, ...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sr. President, si em permet, hem quedat que votaríem no a
les 1, 4 i 5. Abstenció a la 6, i a la resta, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, es poden entendre aprovades per unanimitat les
propostes  7, 8 i 9 del Grup d'Esquerra Unida i Ecologista, així
com les 2 i 3?

Aquestes queden aprovades per unanimitat.

Sotmetem a votació, a continuació, les propostes 1, 4 i 5 del
Grup Esquerra Unida i Ecologista.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

(Aldarull a la sala)

Senyors diputats, per favor, mantenguin la compostura,
estam votant.

Resultat de la votació: vots favorables, 32; vots en contra,
25. En conseqüència queden aprovades aquestes resolucions.

I queda per votar la proposta de resolució 6. La sotmetem a
votació.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 31; 26 abstencions.
En conseqüència, queda aprovat aquesta proposta 6 del Grup
d'Esquerra Unida i Ecologista, amb la qual estan votades totes
les propostes d'aquest grup.

I passam al bloc de propostes de resolució del Grup Mixt,
Unió Mallorquina. Es poden entendre aprovades per unanimitat
les núm. 1, 2, 3, 4 i 6? Queden aprovades per unanimitat. 

Se sotmet a votació la proposta 5,

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots  favorables, 31; vots  en contra, 2;
abstencions, 24. En conseqüència queda aprovada aquesta
resolució.

I, en darrer extrem, que són les darreres que es varen
presentar. Entenem que les propostes  1, 2 i 3, presentades  per la

Coalició d'Organitzacions Progressistes de Formentera
s'aproven per unanimitat? Sí.

Queden aprovades per unanimitat.

Amb aquesta aprovació, queda substanciat el debat de
política general de la comunitat autònoma.

Declaració institucional relativa al fenomen de la
immigració.

A continuació el secretari primer de la cambra, procedirà a
la lectura d'una declaració institucional, per veure si és
acceptada per la Cambra. El Sr. Secretari primer, té la paraula.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

"El Parlament de les Illes Balears, davant el protagonisme
que està assolint el fenomen de la immigració i els seus efectes
sobre el conjunt de la societat illenca, i atesa la necessitat
d'afavorir un debat rigorós i responsable en relació amb aquest
tema, per part de les forces polítiques i agents socials de la
nostra comunitat, vol expressar la seva posició de manera
inequívoca al voltant dels següents punts:

Primer. La immigració és un fenomen social que afecta de
manera general el conjunt de les societats  occidentals
avançades, en darrera instància, respon a l'aspiració
irrenunciable de les persones per cercar un futur millor i, en
conseqüència, és  un dret de tots els éssers humans sense més
limitacions que les que fixa la legalitat vigent.

Segon. Les Illes Balears han rebut durant els  darrers anys un
important flux migratori que, a diferència d'altres comunitats, té
un important component de ciutadans peninsulars i d'altres
països de la Unió Europea. Aquest flux immigratori és l'efecte
i no la causa de la nostra dinàmica econòmica.

Tercer. Les societats  receptores d'immigrants, com és el cas de
Balears, tenen l'obligació d'establir mecanismes d'integració
reals, efectius, respectuosos amb la diversitat cultural o religiosa
i que permetin que els immigrants puguin formar part, de
manera normalitzada, de la societat balear, entesa com un cos
social obert i plural. Aquesta integració només es pot fer des del
respecte escrupolós i irrenunciable al marc normatiu vigent i als
principis que inspiren el nostre ordenament jurídic.

Quart. És essencial que la defensa d'un model econòmic
sostenible i de la pròpia identitat no derivi cap a posicions
xenòfobes que poden deteriorar greument el clima de
convivència necessari per al desenvolupament harmoniós de la
societat illenca. En aquest sentit, és obligació dels poders
públics de la nostra comunitat garantir, d'acord amb  la legalitat
vigent uns serveis  de qualitat educatius, sanitaris  i socials  per a
tots els ciutadans i ciutadanes que viuen i treballen a les Illes
Balears, sense cap tipus de discriminació per raons de raça,
religió o cultura. De la mateixa  manera, els nouvinguts han de
respectar la nostra cultura, els valors democràtics de la nostra
societat, la tolerància, la igualtat de sexes i, en general, els  drets
i llibertats fonamentals continguts a la Constitució.

Cinquè. La comunitat balear, com a societat avançada, només
pot créixer i consolidar-se si adopta la generositat responsable
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com a element diferenciador en relació amb altres sistemes,
pensaments o credos polítics fonamentats en l'explosió i
l'egoisme social.

Sisè. En conseqüència, els  grups polítics representats  en aquest
Parlament de les Illes Balears demanen als  poders públics
illencs que arbitrin solucions realistes en relació amb el
fenomen de la immigració, amb l'objectiu irrenunciable de
facilitar la integració harmònica dels  nouvinguts  en la nostra
realitat social, cultural i lingüística, garantint en tot moment els
seus legítims drets com a ciutadans i exigint el compliment dels
seus deures com a membres que són de la nostra comunitat a
tots els efectes."

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Secretari primer. S'entén aprovada per
unanimitat? Queda aprovada per unanimitat la declaració
institucional.

(Aplaudiments)

Senyores i senyors diputats, s'aixeca la sessió.
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