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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la tercera
sessió.

I començarem el debat de les propostes de resolució
presentades pels diversos grups parlamentaris derivades del
debat sobre l’orientació política general del Govern. El debat es
farà de la manera següent: les intervencions dels portaveus
seguiran l’ordre de menor a major importància numèrica dels
grups i les propostes  presentades pels grups parlamentaris i
admeses per la mesa seran transcrites literalment en el Diari de
Sessions abans de la intervenció del portaveu corresponent per
fer-ne la defensa.

Per part del Grup Mixt té la paraula el Sr. Miquel Nadal.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en el marc de les seves competències, a dur a
terme les inversions i actuacions que siguin necessàries per
adequar la xarxa de centres educatius i els recursos docents
a l’abast a la realitat de la nostra comunitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en el marc de les seves competències, a definir
les actuacions de futur a escometre per dissenyar un model
sanitari complet i d’acord amb la nostra realitat demogràfica.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en el marc de les seves competències, a agilitar
les inversions per aconseguir dissenyar un model energètic
adient a la realitat econòmica i social de la nostra comunitat,
apostant decididament i de manera conjunta per les opcions
de gas i cable.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en el marc de les seves competències, a dur a
terme les inversions necessàries en matèria de recursos
hídrics, tant pel que fa a l’oferta de recursos disponibles com
pel que fa a la gestió correcta de la demanda, mesures
d’estalvi i sistemes de depuració i reutilització de les aigües
residuals.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en el marc de les seves competències, a
promoure i finançar de manera adient actuacions dirigides a
la millora de la promoció de la nostra comunitat com a
destinació turística, a la recerca de nous mercats, a la
diversificació de l’oferta i la recerca de turismes alternatius
que evitin una estacionalització excessiva, apostant per la
millora i modernització de les infraestructures turístiques i
per l’excelAlència del seu entorn urbà i natural.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en el marc de les seves competències, a agilitar
al màxim el procés legislatiu adient per aconseguir
l’aprovació de la necessària Llei de capitalitat de Palma,
assumint igualment totes les conseqüències econòmiques i
jurídiques que d’ella se’n derivin.

7. El Parlament de les Illes Balears ins ta el Govern de les
Illes Balears, i en el marc de les seves competències, a obrir
un marc de diàleg i colAlaboració entre els partits de les Illes
Balears per tal de negociar la modificació dels criteris de
finançament establerts a la LOFCA per tal que contemplin
també la població flotant.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en el marc de les seves competències, a establir
les mesures perquè tots i cadascun dels ciutadans d’aquesta
comunitat coneguin i estiguin en condicions d’utilitzar les
dues llengües oficials.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
d’Unió Mallorquina presenta en aquest debat 8 propostes de
resolució, que esperam comptar amb el suport  de tots els
diputats d’aquesta cambra. 

La primera d’elles es refereix al tema educatiu i pretén instar
el Govern de les Illes Balears perquè en el marc de les seves
competències dugui a terme les inversions i actuacions que
siguin necessàries per adequar la xarxa de centres educatius i
recursos docents a l’abast de la realitat de la nostra comunitat.
És un fet innegable l’augment de la població, l’increment anual
del cens i sobretot, l’increment de les persones que quan
arriben a la nostra illa no coneixen, amb moltes ocasions, cap de
les dues llengües oficials de la nostra comunitat. Això, a part de
crear problemes de desestructuració a determinades zones,
especialment a zones turístiques, requereix de grans i de fortes
inversions tan en mitjans materials com en mitjans humans o
personals. És necessari dotar al sistema educatiu del
finançament adequada, adient perquè els nostres fills, perquè
el futur d’aquestes Illes tenguin una bona formació, una bona
educació. I per això nosaltres proposam aquesta proposta de
resolució i instam a què hi hagi un gran pacte, un pacte que
sigui per unanimitat, un pacte que tengui el major consens
possible per reforçar aquest paper en matèria d’educació.

La segona proposta pretén també instar el Govern a definir
les actuacions de futur a escometre per dissenyar un model
sanitari complet i d’acord amb la nostra realitat demogràfica.
Ahir es va xerrar amb el discurs, tan per part  del President com
p er part  d’Unió Mallorquina de l’increment de la població que
hi ha, que no hem de mirar el passat de com varen venir de
dotades les transferències, però hem de fer un gran esforç i un
gran pacte perquè en el futur el sistema sanitari pugui donar
resposta no només a les persones que hi ha sinó a la gran
quantitat de persones que es van incorporant.

La tercera proposta insta el Govern a agilitar les inversions
per aconseguir dissenyar un model energètic adient a la realitat
econòmica i social de la nostra comunitat i aposta
definitivament tan per cable com per gas. Ja es va dir ahir, tan
per part  del nostre grup com per part  del President, quina
necessitat de triar entre un o l’altre sistema si hi ha la
possibilitat de tenir-los tots dos. Allò que hem de fer és una
aposta definitiva perquè aquests dos sistemes siguin una
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realitat quan abans millor i que tenguin les inversions
necessàries perquè es dugui endavant.

La número 4 insta el Govern a dur a terme les inversions
necessàries en matèria de recursos hídrics pel que fa a l’oferta
de recursos disponibles com per, i això crec que és molt
important, a la gestió correcte de la demanda, les mesures
d’estalvi i els sistemes de depuració i reutilització de les aigües
residuals. És de vital importància assegurar els subministres
d’aigua a una comunitat com la nostra, la imatge que podem
donar tan a l’exterior com a l’interior de no adoptar les mesures
responsables per assegurar aquest subministrament d’aigua és
una imatge que pot  ser molt negativa i que tenim la
responsabilitat tots nosaltres, tots els representants dels
ciutadans de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i Formentera
tenim l’obligació d’evitar. És de cabdal importància adoptar les
mesures perquè això no passi i aquestes mesures passen per
assegurar el subministrament a determinats moments i per fer
una correcte gestió de la demanda, per introduir i afavorir
mesures d’estalvi i sistemes de depuració i reutilització. Agafam
la paraula del President que va oferir la possibilitat d’una
auditoria en matèria de les depuradores i creim que són
iniciatives molt necessàries i per això esperam comptar amb el
suport  de tots els grups d’aquesta cambra en aquesta i les
altres propostes de resolució.

La següent proposta de resolució en matèria de turisme,
proposa a aquest Parlament instar el Govern, en el marc de les
seves competències, a promoure i finançar de manera adient
actuacions dirigides a la millora de la promoció de la nostra
comunitat com a destinació turística, a la recerca de nous
mercats, a la diversificació de l’oferta, a la recerca de turismes
alternatius que evitin una estacionalització excessiva, apostant
clarament d’una forma decidida per la millora i la modernització
de les infraestructures turístiques i per l’excelAlència urbà i
natural. El nostre Producte Interior Brut, el producte interior de
les Illes de forma directe o indirecte amb un 80% depèn de
turisme, el turisme és la nostra indústria fonamental i hem de fer
una aposta decidida per millorar la imatge d’aquesta indústria.
Hauríem de ser capaços en aquest Parlament que totes les
actuacions de totes les institucions, Govern, consells i
ajuntaments anessin dirigides amb una part  molt imp ortant a la
millora de la nostra imatge turística. 

La proposta número 6 insta el Govern a agilitar al màxim el
procés per fer possible l’aprovació de la Llei de capitalitat de
Palma, quan abans millor, és una llei cabdal i fonamental per a
les nostres Illes, reconèixer el paper de Palma com a capital de
les nostres Illes.

La número 7 proposa al Govern obrir un marc de diàleg i
colAlaboració entre tots els partits d’aquesta cambra, tots els
partits de les Illes per tal de modificar els criteris de finançament
establerts a la LOFCA per tal que contemplin, clarament, la
població flotant. No basta que el sistema de finançament de les
nostres Illes vagi millorant sinó que hem d’exigir, hem de tenir
un paper actiu de reivindicació, d’arribar al finançament que ens
pertoca com a illes. Els ciutadans d’Eivissa, de Formentera, de
Menorca i de Mallorca contribuïm molt a les arques de l’Estat,
volem ser solidaris, però volem tenir una distribució justa i

volem que el sistema de finançament s’incrementi i tengui en
compte mesures o indicadors tan importants com la població
flotant. No és el mateix la població de fet, censada, que la
població que arriba a haver-hi durant l’estiu i aquesta població
utilitza els nostres hospitals, beu aigua, empra els nostres
sistemes de depuració i hem de tenir un sistema de finançament
adient per poder dur a terme totes aquestes responsabilitats
que té el Govern de la comunitat autònoma d’una manera
correcte com es mereixen els ciutadans de la nostra illa. I jo estic
segur que aquesta proposta tendrà el suport del Partit Popular
p erquè de les paraules del discurs del President i de la
trajectòria del President, jo estic convençut que ell té
sensibilitat en aquest tema, de millorar el finançament. I
nosaltres esperam comptar amb el suport  del Grup Popular i
dels altres grups d’aquesta cambra per dur endavant una
proposta de resolució tan important com aquesta.

I la darrera proposta que proposaríem en aquesta cambra
seria després de la important definició, de fer públic del criteri
tan del President de Govern, com per part d’Unió Mallorquina,
com jo crec que tota la resta de grups de la unitat de la llengua,
respectant o dient-li o anomenant-li com cadascú trobi que l’ha
d’anomenar, mallorquí, menorquí, però la unitat de la llengua
ahir va quedar clara, ahir es va fer una declaració que des
d’Unió Mallorquina jutjam molt important en aquesta cambra  i
creim que des del Govern de les Illes s’han d’establir mesures
perquè cada un dels ciutadans d’aquestes Illes puguin emprar,
coneguin i estiguin en condicions d’emprar les dues llengües,
sense imposicions, intentant que la gent s’apunti, però sense
imposicions i per això esperam comptar amb el suport  de tots
els grups d’aquesta cambra per a aquesta proposta de
resolució.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Per fixar la posició té la paraula el
representant del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds
el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Aniré numerant la posició del
nostre grup en relació a les propostes de resolució d’Unió
Mallorquina.

Així a la primera que parla de dur a terme les inversions
necessàries en matèria educativa, li votarem que sí. Pensam que
és una proposta ben assenyada i votarem que sí.

També votarem que sí a la segona en relació al model
sanitari i a les actuacions de futur que s’han d’escometre, tenint
en compte la nostra realitat demogràfica.

En canvi la número 3 no la votarem perquè no estam d’acord
amb aquesta modificació que es vol introduir en el Pla energètic
per contemplar la possibilitat del gas i del cable elèctric. Creim,
com ja es va dir ahir, que s’han perdut 4 anys per impediments
del Govern central perquè es pogués posar en marxa el
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gasoducte, creim que ens hem de centrar en aquesta opció ara
que sembla que ja no hi ha obstacles i no fer invents una mica
estranys del gas i del cable. Per tant, en aquesta votaríem que
no.

A la quarta ens abstendríem. En la segona part hi estam
completament d’acord i ja estaven previstes en el Pla hidrològic
que les qüestions d’estalvi, sistemes de depuració i tot  això hi
estam completament d’acord. Ara ens fa una mica de por les
inversions necessàries en matèria de recursos hídrics, tan pel
que fa a l’oferta de recursos disponibles. Aquesta obsessió en
sobredimensionar l’oferta de recursos hídrics i d’omplir la
geografia insular de dessaladores no ens fa cap gràcia i per
aquest motiu ens abstendrem en aquesta proposta.

També ens abstendrem en la proposta següent que fa
referència al turisme, sobretot perquè la desestacionalització i
la millora d’infraestructures i zones turístiques, em tem que no
ho entenem exactament de la mateixa manera. I evidentment la
nostra posició no passa per omplir les Illes de camps de golf i
altres qüestions. En tot cas en aquests ens hi abstendrem.

Votarem a favor de la número 6 en relació a la Llei de
capitalitat de Palma i esperem que en poc temps el Govern de
les Illes Balears enviï en aquest Parlament el projecte de llei de
referència.

Votarem també a favor de la número 7, ens sembla molt
ajustada obrir un marc de diàleg i colAlaboració per tal de
modificar els criteris de finançament de la nostra comunitat
autònoma. Aquí es diu per tenir en compte la població flotant,
estam completament d’acord. A nosaltres també ens agradaria
que es tengués en compte el 100% de la població resident,
perquè ni això, ens fan una retallada sobre allò que ens
correspondria per a població resident. Però en fi, compartim
completament els objectius i votarem a favor.

I la també votarem a favor de la última resolució que ens
sembla molt ajustada de defensar de manera real el bilingüisme,
o sigui que totes les persones de les nostres Illes coneguin les
dues llengües oficials i pensam que és una resolució que hauria
de ser innecessària en aquestes alçades de la jugada, pensam
que hauria de ser completament innecessària. Però davant els
nous vents que corren, sobretot per part dels seus socis, per a
la governabilitat de la comunitat i del Consell de Mallorca, torna
a ser absolutament necessària i la votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Per part  del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Joana Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Des del PSM  compartim la majoria
d’aquestes propostes  de resolució que fan, a moltes les
votarem afirmativament, en algunes ens abstendrem.

I a la primera li voldríem transaccionar perquè quan
demanen que es duguin a terme les inversions i actuacions que
siguin necessàries, aquí trobam que s’hauria de posar continuar
amb les actuacions que siguin necessàries perquè anys ja ho
havia estat. I després allà on diu “recursos docents” pensam
que en els centres educatius avui en dia és una realitat que hi
ha més personal que els docents, és una realitat que els
auxiliars tècnics educatius per ajudar a aquells infants i aquells
joves escolaritzats que no tenen mobilitat, això tan a les escoles
públiques i a les concertades. És una realitat que hi ha alguns
centres que compten amb fisioterapeuta, ATS i treballador
social i també és cert que tot això ha d’anar augmentant. Per
tant, no ens aturaríem només en els recursos docents sinó que
posaríem recursos humans perquè siguin docents i no docents
que hi ha en els centres educatius i evidentment materials per
poder desenvolupar aquesta tasca. Però compartim la filosofia
evidentment d’aquesta proposta.

A la número 2 també els votarem a favor. No compartim
l’argumentació que donava el portaveu d’Unió Mallorquina
quan deia que no era necessari mirar enrera amb les
competències, pensam que per poder fer un model sanitari
complet s’ha de tenir en compte d’on partim. Per tant, sí que
han de tenir les competències però com que estam d’acord amb
el disseny d’aquest model sanitari els votarem a favor.

A la número 3 també estam d’acord en agilitar les inversions
per aconseguir dissenyar un model energètic, però evidentment
la nostra opció prioritària és el gas, pensam que sense el gas no
seria realment eficient aquest model energètic. Ens abstendrem.

A la número 4, compartim la filosofia d’aquestes inversions
en matèria de recursos hídrics, d’aquesta gestió de la demanda,
de les mesures d’estalvi. Però evidentment no compartim
segons quines inversions en matèria de recursos hídrics, però
ens abstendrem i no votarem a favor, però tampoc en contra.

A la número 5 allà on parlen del finançament adient en
promoció de la nostra comunitat com a destinació turística,
votarem a favor, estam d’acord i crec que tots estam d’acord
amb aquesta filosofia, el problema serà segurament que després
a l’hora de desenvolupar aquestes propostes  sí que hi haurà
alguna cosa que no hi estarem d’acord quant a infraes tructures,
però amb la filosofia sí i pensam que han de fer una aposta per
tirar endavant.

Evidentment la Llei de capitalitat de Palma des del PSM
l’hem reclamada moltes vegades, no només solucionarà
problemes als ciutadans i a l’Administració de Palma, sinó que
segurament molt de temes com el transport públic als ciutadans
d’altres municipis. Per tant, sí.

A la número 7 allà on parla d’obrir un marc de diàleg, com
que parla d’obrir aquest marca diàleg i després se’n podrà
parlar més. Nosaltres hi afegiríem moltes més coses i
evidentment la població real que hi ha en aquestes Illes. Però
com que insta a obrir aquest marc, els votarem a favor.

I evidentment votarem a favor la número 8, com a partit
nacionalista compartim aquesta preocupació perquè els
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ciutadans d’aquestes Illes puguin conèixer, estiguin en
condicions d’utilitzar i per utilitzar evidentment han de conèixer
aquestes dues llengües oficials, tot  i que ens hagués agradat
que aquest tema l’haguessin inclòs en el seu pacte amb el PP
perquè no entenem que després poden donar suport a
propostes  com les que ha fet el Sr. Rodríguez conseller de
Funció Pública de tornar enrera en segons quins temes, però sí
estan d’acord així com està redactat aquest punt aquí i els
votarem a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Sr. Nadal, sobre el punt primer allà on
el PSM  ha fet una proposta de transaccionar, esperam després?
Sí.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sr. President, hi haurà un torn després per...? Idò sobre
aquest tema. Nosaltres estaríem disposats a acceptar, primer la
portaveu del Grup del PSM ens ha fet dues propostes a la
transacció. La primera proposta era modificar la paraula, enlloc
de dur a terme diu continuar. I nosaltres quan hem exposat tan
a l’exposició d’aquesta proposta de resolució com a les altres
hem dit que no s’havia de mirar enrera, trobam que mirar enrera
és molt perillós perquè sempre podríem considerar coses que
s’han fet a un període o l’altre i nosaltres voldríem fer una
aposta en positiu de mirar cap endavant. Per tant, en aquest
punt en concret no acceptaríem la proposta de transacció.

I en el punt número 2, la meva explicació i justificació de la
proposta quan xerram de recursos docents, entenem que es
tracta tan de mitjans personals com materials. Ara si això
serviria per clarificar més el tema estam disposats a afegir-hi
recursos docents i personals.

Acceptaríem la segona i no acceptaríem la primera. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Bé per posicionar el Grup Socialis ta sobre les proposicions
del Grup Mixt. Nosaltres des del Grup Socialista votarem que no
a la proposta número 3 perquè pensam que el model energètic
ja està definit en aquesta comunitat autònoma i nosaltres ens
vàrem inclinar pel gas i allò que pensam és que s’ha de fer quan
abans millor.

Respecte les altres 7, és a dir, la 1, la 2, la 4, la 5, la 6, la 7 i la
8, el Grup Socialista votarà a favor, tenint ben entès que la
número 5 pensam que estam a favor, mentre el Govern balear
evidentment tengui les competències de promoció turística.
Atès que el nostre grup i també el Partit Popular en el seu
programa parla que la promoció turística ha de ser transferida
almenys a Menorca, Eivissa i Formentera.

Respecte les altres propostes  que són molt genèriques, no
podem votar en contra. Nosaltres pensam que la número 1, com
va dir ahir la portaveu del Grup Mixt, que la transferència va ser
injusta i per tant, s’ha de renegociar. Nosaltres estam d’acord,
estam d’acord en totes elles, no les repassaré.

I per tant, només Sr. President votarem que no a la número
3 i a les altre votarem afirmativament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascón. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Fageda.

EL SR. FAGEDA I AUBERT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Popular davant les propostes  que presenta el Grup d’Unió
Mallorquina vol expressar el seu suport  a totes aquestes
propostes.

Evidentment que la primera, l’adequació de la xarxa de
centres educatius i recursos docents i ara afegim personals, en
nostre conseller d’Educació tan personalment com aquí ja ho ha
reflectit.

El disseny d’un model sanitari complet, d’acord amb la
nostra realitat demogràfica també la consellera de Sanitat així ho
ha reflectit.

El model energètic conjunt, de gas i cable. En el discurs del
President aquí va quedar totalment clarificat.

Dur a terme les inversions necessàries en matèria de
recursos hídrics, així com també estalviar sistemes de depuració
i reutilització d’aigües residuals és importantíssim, diria jo quasi
fonamental per a la nostra política turística.

Evitar aquesta estacionalització excessiva, les
infraestructures turístiques que tan el nostre conseller
personalment com aquí també ja ho ha dit. Totalment d’acord.

L’aprovació de la Llei de capitalitat, per a aquest que els
parla no només és una ilAlusió i també una gran esperança sinó
que crec que de gran justícia.

I les dues darreres, tan negociar la modificació de criteris de
finançament com la utilització de les dues llengües oficials, crec
que en el discurs del President va quedar totalment clarificat de
tal manera que el nostre grup donarà total suport  a les
propostes d’Unió Mallorquina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fageda.
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Per debatre les propostes  de resolució d’Esquerra Unida-Els
Verds té la paraula la Sra. Margalida Rosselló.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
retirar el projecte de llei de mesures urgents d’ordenació del
territori i urbanisme de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb el Govern de l’Estat la declaració d’obligació
de servei públic per als vols interinsulars i per a les
comunicacions aèries amb la península, de tal manera que es
garan te i x in  f r eqüènc ies  su f i c i en t s  i  t a r i f e s  no
discriminatòries.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
mantenir l’accés gratuït dels ciutadans de les Illes a les
finques públiques, així com a evitar la seva privatització.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el G o v e r n  a
promoure una política de transport que afavoreixi les opcions
públiques (ferrocarril i autobús) per damunt del transport
amb vehicles privats.

5. El Parlament de les Illes Balears acorda la constitució
d’una ponència de seguiment del Règim Especial de les Illes
Balears (REB).

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb el Govern de l’Estat una millora del
finançament del sistema educatiu públic que permeti fer front
a les greus mancances que aquest pateix, producte del mal
finançament de les competències transferides i de l’augment
de la població escolar.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre al Parlament, en el termini de dos mesos, un projecte
de llei que reguli l’avaluació d’impacte ambiental.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre al Parlament, en el termini de dos mesos, el projecte
de llei de cooperació internacional.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb el Govern de l’Estat l’equiparació del plus
d’insularitat dels funcionaris de l’Estat que treballen a les
Illes Balears amb el dels que treballen a les Canàries.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
iniciar els tràmits per transferir les competències de promoció
turística als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera, que ja disposen de competències d’ordenació
turística.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar el traspàs de competències, econòmicament ben
dotades, en matèria de justícia, tot incorporant el cost de la
construcció de les instalAlacions necessàries per superar les
mancances actuals.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a la retirada dels plans directors dels aeroports de les
Illes Balears i a consensuar, amb l’administració autonòmica,
les modificacions que s’hagin d’introduir a les zones
aeroportuàries, tot respectant el model territorial i evitant les
ampliacions innecessàries.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a la finançació adequada per al desenvolupament de
la Llei penal del menor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del
Grup d’Esquerra Unida i Els Verds plantejam, concretament 13
propostes  de resolució i esperam evidentment que algunes
d’elles comptin amb el suport unànime d’aquesta cambra.

En primer lloc la primera El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a retirar el projecte de llei de mesures urgents
d’ordenació del territori i urbanisme de les Illes Balears. Estam
convençuts que evidentment el Partit Popular i Unió
Mallorquina votaran en contra, però per a nosaltres i en el
nostre entendre és absolutament necessari retirar aquesta llei
perquè si hi ha tan d’interès cap a un desenvolupament
sostenible i allà on el medi ambient sigui un tema important ,
evidentment no podem fer més creixement urbanístic i més
urbanitzacions. En primer lloc perquè aquesta llei de mesures
urgents inclou aspectes fonamentals per a l’illa d’Eivissa com
és la possibilitat de poder edificar en ANEI i ARID i això
suposa precisament fer més habitatges per quilòmetre quadrat,
quan ja és l’illa que té els indicadors ambientals més disparats
i per tant, en pitjor situació. Per altra banda també inclou,
evidentment, el camp de polo que en el nostre entendre si té
tants de problemes i així ho vàrem dir ahir, que es faci a Campos
un Pla socioeconòmic de desenvolupament, però que no es faci
una urbanització a Es Trenc i realment cada vegada tenguem
una illa més urbanitzada i allà on el sòl rústic passa només a
tenir valor per urbanitzar-lo.

La segona proposta de resolució és instar el Govern a
negociar amb el Govern de l’Estat la declaració d’obligació de
servei públic per als vols interinsulars i per a les comunicacions
aèries amb la península, de tal manera que es garanteixin les
freqüències suficients i les tarifes no discriminatòries. Em
sembla que hi pot haver unanimitat tenint en compte que i ahir
ja es va dir, que la declaració de servei públic interinsular era
una primera passa, en faltaven moltes més. Ara per ara no resol
cap problema, en el nostre entendre és més car, ja li ho vaig dir
ahir, ara per ara són senzillament unes bones intencions, però
no ha millorat per res la situació d’allò que seria aquesta tarifa
millor per als ciutadans de les Illes Balears. Per tant, entenem
que és absolutament necessari aprofundir i garantir freqüències
suficients i tarifes no discriminatòries.

La tercera és instar el Govern a mantenir l’accés gratuït dels
ciutadans de les Illes a les finques públiques, així com a evitar
la seva privatització. Veim amb molta preocupació, també ja ho
vàrem poder expressar, precisament que en aquest moment per
part  de l’actual Govern s’està parlant d’una fundació d’illes
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sostenibles i per tant, fer una targeta verda per fer pagar als
ciutadans de les Illes per poder anar a una finca pública i que
aquesta fundació precisament tendria una part important
d’empreses privades, amb la qual cosa privatitzaríem les finques
públiques. Nosaltres entenem que ja seria el darrer que podria
passar en aquesta comunitat, que es privatitzés el patrimoni
natural públic i a més que els ciutadans haguessin de pagar més
encara allò que és l’oferta complementària. Ja pagam prou el
sobredimensionament de les infraestructures, siguin
depuradores, carreteres, etcètera, per cobrir tot l’allau de
turistes que ens arriben a les nostres Illes i ja seria el colmo
haver de pagar per poder anar, com dic, a les finques públiques,
adquirides amb doblers públics per precisament tenir els pocs
espais que ens queden verges idò per poder-los visitar.

La quarta és 4 és instar el Govern a promoure una política de
transport  que afavoreixi les opcions públiques ferrocarril i
autobús per damunt del transport  amb vehicles privats. Jo crec
que això és un tema en el qual també hi hauria d’haver el
consens de tots els grups parlamentaris perquè en aquest
moment, ho hem dit també molt clarament, el que ha de fer el
Govern és afavorir la mobilitat de tots els ciutadans de les Illes
Balears, no exclusivament afavorir els que tenen cotxe, i en
aquest sentit, per tant, estam convençuts que el Govern el que
vol fer és el benefici de tots, així ens ho va dir el president ahir,
i si ha d’anar per al benefici de tots el que ha de fer és afavorir
les opcions públiques on no et demanin un carnet per entrar,
sinó que senzillament puguis anar a qualsevol lloc d’una
manera, evidentment, amb les freqüències idònies, de la manera
que pertoca, però que fos públic i que per tant fos tren i
autobús per damunt del transport  amb vehicles privats. Jo crec
que això és un tema en el qual també hi hauria d’haver el
consens de tots els grups parlamentaris perquè en aquest
moment, ho hem dit també molt clarament, el que ha de fer el
Govern és afavorir la mobilitat de tots els ciutadans de les Illes
Balears, no exclusivament afavorir els que tenen cotxe, i en
aquest sentit, per tant, estam convençuts que el Govern el que
vol fer és el benefici de tots, així ens ho va dir el president ahir,
i si ha d’anar per al benefici de tots el que ha de fer és afavorir
les opcions públiques on no et demanin un carnet per entrar,
sinó que senzillament puguis anar a qualsevol lloc d’una
manera, evidentment, amb les freqüències idònies, de la manera
que pertoca, però que fos públic i que per tant fos tren i
autobús.

La cinquena, el Parlament de les Illes Balears acorda la
constitució d’una ponència de seguiment del Règim Especial de
les Illes Balears, del REB. És una obligació de l’Estat, és una llei
aprovada, no hi ha d’haver cap problema, i ara que el govern
actual té una bona predisposició per parlar amb el Govern de les
Illes Balears, evidentment és el moment per tenir i fer aquesta
ponència de seguiment perquè aquest règim especial de les Illes
Balears es pugui desenvolupar en la seva totalitat  i així com
estava recollit a la llei.

La sisena, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb el Govern de l’Estat una millora del finançament
del sistema educatiu públic que permeti fer front a les greus
mancances que aquest pateix, producte del mal finançament de
les competències transferides i de l’augment de la població

escolar. Aquest fet, que pareix que hi ha unanimitat respecte al
diagnòstic, és absolutament necessari que hi hagi un millor
finançament d’aquest sistema educatiu públic, i he de dir
clarament que des del nostre grup d’Esquerra Unida i Els Verds
volem més inversions a les Illes, però les inversions que volem
són sobretot per a educació, per a sanitat, per a allò que
realment suposa una millora per a totes les persones sense cap
diferència. Estam convençuts també que hi haurà, si no
unanimitat, com a mínim entenem que no hi ha d’haver cap
tipus de problema, ja que en el diagnòstic estam d’acord. 

La setena, el Parlament insta el Govern a remetre al
Parlament, en el termini de dos mesos, un projecte de llei que
reguli l’avaluació d’impacte ambiental. Es tracta d’una llei que
ja està elaborada, com tots vostès saben, es va presentar
l’anterior legislatura i no va tenir el suport  de la majoria. Es
tracta d’una directiva europea de compliment obligat d’aquí a
un o dos anys, i per tant, si interessa tant el medi ambient,
interessa tant com a element clau i no com a pura cosmètica,
està clar que aquesta llei d’avaluació d’impacte ambiental s’ha
de dur en aquesta cambra per poder-la tramitar, per poder-la -
evidentment- debatre, no faltaria més, perquè és un fórmula
perquè qualsevol projecte o pla pugui tenir una avaluació
d’impacte ambiental i, per tant, conèixer quines són aquestes
conseqüències ambientals d’aquests plans i projectes.

La vuitena, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a remetre al Parlament, també en el termini de dos mesos, el
projecte de llei de cooperació internacional. És una llei feta, és
una iniciativa que normativitza i regula la cooperació
internacional, on les polítiques de solidaritat estan prou
regulades i al nostre entendre seria prou important.

La novena, instam que s’insti el Govern a negociar amb el
Govern de l’Estat l’equiparació del plus d’insularitat dels
funcionaris de l’Estat que treballen a les Illes Balears amb el
dels que treballen a les Canàries. El Sr. Arenas ho va prometre
a la campanya electoral; el senador anterior de les Illes ho va
demanar al Senat i se li va dir que sí, i per tant ja manca dur-ho
a la pràctica.

La número 10 és instar el Govern a iniciar els tràmits per
transferir les competències de promoció turística als consells
insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera, que ja disposen
de competències d’ordenació turística; això permetrà que cada
consell insular pugui dur endavant les polítiques de promoció
turística que consideri més idònies.

La número 11, instar el Govern a a negociar el traspàs de
competències, econòmicament ben dotades, en matèria de
justícia, incorporant el cost de la construcció de les
instalAlacions necessàries per superar les mancances actuals. El
Govern central va dir que farà aquestes transferències abans de
les eleccions generals, i tenint en compte l’experiència prèvia,
de la qual cosa també es va parlar molt ahir, respecte a les
transferències de sanitat i educació, entenem que ara és l’hora
de demostrar que el Partit Popular vol una bona transferència
i, per tant, que ens arribin ben transferides a la comunitat
autònoma les competències, com dic, en tema de justícia.
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La número 12 és instar el Govern de l’Estat a la retirada dels
plans directors dels aeroports de les Illes Balears i a consensuar
amb l’administració autonòmica les modificacions que s’hagin
d’introduir a les zones aeroportuàries, respectant el model
territorial i evitant les ampliacions innecessàries. Veim que hi ha
molts de projectes als tres aeroports, de Palma, d’Eivissa i de
Menorca ;  e s t am mol t  p reocupa t s  pe rquè  vo len
sobredimensionar encara més aquests aeroports, sobretot el de
Palma, més ciment, més turistes, més gent, i tot això
evidentment desestabilitza el creixement urbanístic i turístic de
cada una de les Illes. Les portes d’entrada són fonamentals,
saber quanta gent pot entrar, saber quanta gent precisament
entrarà per aquesta porta i, per tant, desenvolupar tots uns
plans territorials. És fonamental, com dic, fer un consens entre
les dues administracions i, evidentment, amb els consells
insulars en tot  allò que fa referència a aquesta gran porta
d’entrada que són els aeroports.

I ja la darrera, la número 13, és instar el Govern de l’Estat a
la finançació adequada per al desenvolupament de la Llei penal
del menor. És un tema prou seriós que en aquest moment ens
preocupa perquè la Llei penal del menor, el finançament que té
pràcticament és nul i nosaltres entenem que és un tema
importantíssim, que ha d’estar ben finançat i ben dotat. 

Per tant jo esper que hi hagi en moltes d’elles unanimitat, ja
que coincidírem ahir en una qüestió: el finançament del Govern
de l’Estat és poc, és necessari que n’hi hagi més però, sobretot,
que n’hi hagi per millorar, com dic, aspectes que no són més
construcció i més ciment, sinó que són millora de l’educació, de
la sanitat, de la justícia i altres tan necessàries per a les nostres
illes.

Moltes gràcies. 

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

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, Sra. Rosselló. Fixació de posicions? Pel Grup
Parlamentari Mixt intervé el diputat Sr. Nadal, que té la paraula
per cinc minuts.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres donarem suport  a la
proposta número 5, que parla de constituir o crear una comissió
de seguiment del Règim Especial de les Illes Balears, i donaríem
suport  també a la número 11, que ens parla de les negociacions
del traspàs de competències en matèria de justícia, que
consideram i compartim amb vostès que haurien de venir ben
dotades.

Els demanaríem la retirada de la número 6, perquè és molt
semblant, nosaltres diríem que quasi idèntica, a la que hem
presentat  i que vostès ens han assegurat el suport, i crec que
dues propostes  que són tan diferents, si vostès pretenien
modificar o transaccionar la nostra ens ho haguessin pogut dir
i nosaltres ho haguéssim discutit en aquell moment, i ara

trobam que seria reiteratiu que hi hagués, en matèria de
sistemes educatiu i sanitari, dues de les propostes. Nosaltres
els agraïm el seu suport i el suport dels altres grups, hem
acceptat una transacció del PSM i creim que la redacció que ja
s’ha parlat amb tota la Cambra seria aquesta, i per tant els
demanaríem que retirassin la número 6.

Quant a les altres lamentam no poder-los donar suport i
explicaré alguns dels motius. En diverses de les seves
intervencions la portaveu del Grup Esquerra Unida i Els Verds
ha anat parlant de fer unes infraestructures que estiguin
sobredimensionades, ha parlat d’aeroports, de recursos
hídrics... Nosaltres consideram que no és necessari
sobredimensionar aquestes infraestructures, però sí és
necessari adequar-les a la realitat actual. En molts de casos ens
trobam amb infraestructures o serveis que no responen a la
realitat actual i que estan actualment saturats, o que estan en
un procés imminent de saturació, i hem d’anar a adapt ar-nos a
les realitats. Hem de fer unes carreteres que siguin segu r e s  i
que siguin adequades a la realitat, hem de fer uns recursos
hídrics que siguin adequats a la realitat, i per això no donaríem
suport a aquestes mocions.

Pel que fa a la retirada del projecte de llei de mesures,
evidentment, si hem donat suport  a aquest projecte que
presenta el Govern, no podem ni volem, des d’Unió
Mallorquina, donar suport a la seva moció o a la seva proposta
de resolució. La que parla de les finques públiques, de l’accés
gratuït a les finques públiques, nosaltres pensam que hi ha
coses que són òbvies i que no fa falta haver de fer declaracions
constants de suport, i aquesta no té cap sentit. A la set, sobre
la presentació d’una llei que reguli l’avaluació d’impacte
ambiental, si s’ha de fer una llei s’ha de fer; el que li puc
assegurar és que no recordarà en res a altres propostes que hi
hagut en el passat, que no tengueren el suport  d’aquest grup
i que aquest grup va fer que no s’haguessin aprovat, i
nosaltres, des d’Unió Mallorquina, consideram que vàrem tenir
un bon resultat electoral i que vàrem tenir una pujada important
en suport  dels ciutadans gràcies al fet de no haver donat suport
a lleis com la d’avaluació d’impacte ambiental o a altres lleis
que es presentaren.

En matèria d’ordenació turística i promoció turística
nosaltres no li podem donar suport, perquè consideram que
ambdues competències han d’anar juntes, el mateix que tengui
l’ordenació turística ha de tenir la promoció turística, que no es
poden separar de cap manera i que aquesta legislatura
continuarà exercint aquestes competències qui va guanyar les
eleccions per majoria absoluta, i nosaltres per això no
demanam... Eivissa i Menorca ja les tenen.

Quant a la número 14, tampoc no l’hi donarem suport
perquè pensam que aquest parlament s’ha de referir a les seves
competències i no ens extralimitarem. Ja segons qui no ens fa
cas, imaginem-nos si nosaltres els ho haguéssim de demanar
des d’aquí. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Portaveu del Grup Mixt. Té la paraula per
cinc minut la representant del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista donarà suport a la gran
majoria, per no dir quasi totes, de les propostes  de resolució
que ha presentat Esquerra Unida-Els Verds. 

En primer lloc, començaré per ordre, a la primera estam
d’acord que el Govern retiri aquesta llei de mesures urgents
d’ordenació del territori perquè no creim que sigui la manera
més oportuna d’aprovar urbanitzacions, per llei, i que també
promou aquesta llei un creixement innecessari a les nostres illes
i, a més, creim que molt perjudicial. 

La número 2, que és la declaració de servei públic dels
viatges, dels vols interinsulars i amb la península, creim que ja
s’ha debatut molt en aquesta cambra i sempre hem mostrat el
nostre suport  al fet que es corregeixi un greuge històric amb els
habitants d’aquestes illes. Per tant creim que és urgent que es
renegociïn aquests acords o aquests preacords que estan
actualment damunt la taula dels dos governs i que s’incloguin
també els vols, les connexions entre Balears i península. 

La número 3, efectivament, creim que les finques públiques
han de ser públiques en tots els seus extrems, i que hem
d’evitar que possiblement hi hagi uns altres inconvenients
molts grossos, que és que per les finques públiques hi passin
camins públics, i no hem de caure en el mateix defecte en què
han caigut molts de particulars de tancar camins públics perquè
passen per les finques privades, i ara el Govern entenem que no
ha de fer el mateix. Per tant, el gaudi de les finques públiques
pagades amb doblers de tots ha de ser també gratuït per a tots.

La número 4 també estam d’acord en afavorir les opcions
públiques de transport. Creim que no s’han de donar
alternatives als ciutadans que puguin anar per una autopista o
per l’altra per desplaçar-se d’un punt a un altre de les Illes, sinó
que l’alternativa vertadera és donar opcions diferents. Si vols
anar de Manacor a Palma hi has de poder anar amb tren, amb
cotxe, però també has de poder anar amb autobús públic.

La número 5, evidentment aquesta és la constitució d’una
ponència de seguiment del Règim Especial; és una reivindicació
històrica ja que el REB és una llei que no s’ha complert més que
en uns petits segments i que creim que encara no s’han
constituïdes ni tan sols les comissions sectorials per analitzar
i posar en funcionament alguns dels aspectes com és l’article
10, que diu que s’han de potenciar les ajudes al transport per
ferrocarril i aquesta és una de les coses que ni s’ha constituït
la comissió.

La número 6 coincideix amb una que també ha presentat  el
PSM, que és la millora de la dotació de les transferències en
matèria educativa. Per tant en duim una nosaltres i, a la vegada,
el Grup Mixt  també n’ha presentada una; per tant el que

nosaltres diríem és que és urgent que no es deixi la negociació
per al futur, sinó que ja s’enllesteixi a partir de ja.

En les dues següents, que són que s’han de remetre al
Parlament, o que demanen que es remetin al Parlament el
projecte de llei d’avaluació d’impacte ambiental i el de la
cooperació internacional, estam absolutament d’acord. Creim
que la primera és necessària perquè qualsevol pla hagi de dur
aquesta avaluació d’impacte ambiental, i l’altra també
evidentment és molt necessària, ja que la Llei de cooperació
internacional fa que les comunitats hagin de ser solidàries i que
s’hagi de regular el seu funcionament.

A la número 9 vàrem voler entendre, en el discurs del
president, que això ja estava fet, però no obstant això crec que
s’ha de recordar perquè, si les intencions hi són, s’han de
materialitzar també amb urgència, ja que tenim una mancança
important i una discriminació dels funcionaris de l’Estat en
relació a la comunitat canària, i per tant creim que això també
s’ha de resoldre aviat.

Quant a la número 10 nosaltres demanaríem al Grup
d’Esquerra Unida-Els Verds que la retirassin, perquè hi fa falta
la referència a Mallorca, i el nostre grup du també una proposta
de resolució més completa que defensarà el nostre portaveu
quan li toqui el torn de defensa de les nostres propostes, i
creim que serà més completa la que presentarem nosaltres, i per
tant demanaríem que la retirassin. En cas que no la vulguin
retirar, el nostre vot serà una abstenció.

La número 11, la transferència de competències en matèria
de justícia, creim que també ja es fa molt necessària, i sobretot
nosaltres estam d’acord en el fet que s’han d’incorporar els
costs de la construcció de les instalAlacions necessàries i,
sobretot, crec que no hem de caure en altres acceptacions de
transferències, que simplement es transferia el funcionament,
però no es cobrien les despeses de les mancances que s’havien
anat acumulant durant el funcionament, i després la comunitat
autònoma de les Illes Balears va haver de fer esforços del
pressupost propi per dotar de les infraestructures necessàries
perquè funcionassin correctament, com és el cas d’educació, o
que serà el sanitat si no es corregeix.

Després hi ha la número 12, que evidentment les
infraestructures que es facin, maldament pertanyin a la
competència del Govern de l’Estat, evidentment ha d’estar
d’acord amb la voluntat del Govern de les Illes Balears, però
sobretot també s’han de tenir en compte les dimensions del
territori, no s’han de sobredimensionar unes instalAlacions
perquè van en contra dels mateixos perímetres de les illes i, per
tant, les infraestructures que es facin a les Illes Balears han
d’estar en harmonia amb el territori.

I també estam d’acord i votarem a favor que el Govern de
l’Estat ha de finançar adequadament el desenvolupament de la
Llei penal del menor, perquè quan va fer aquesta llei
evidentment no va tenir en compte els costos que duria
implícita aquesta llei i que aquesta comunitat ha hagut
d’afrontar per poder complir-la fins aleshores. 
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Per tant, llevat de la demanda de retirada de la número 10,
votarem a favor totes les altres. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula per cinc minut el diputat Sr. Tur i Torres.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, he
d’anunciar ja d’entrada que des del Grup Parlamentari Socialista
votarem a favor de les propostes  de resolució que presenta
Esquerra Unida-Els Verds, amb un matís, la número 10, que
explicaré a continuació, sobretot perquè entenem que són
coherents amb el desenvolupament del debat i especialment
perquè el Grup Parlamentari Socialista no només hi està
d’acord, sinó que en molts de casos coincidim amb propostes
de resolució semblants o iguals a les que presenten. Per tant no
podem fer més que donar-los suport.

Però sobretot perquè el mateix president Matas en el seu
discurs, després de parlar 25 minuts del passat i de mirar enrere
va dir “no, no hem de mirar enrere, hem de parlar de certeses; és
el que ens exigeixen els ciutadans, que parlem de certeses i
resolguem els seus problemes”. Bé, nosaltres entenem, i aquí
coincidim amb les propostes de resolució que vostès
presenten, que amb els cent dies potser el president del Govern
pretengui parlar de certeses, però el que hem vist de la gestió
de cent dies són, per damunt de tot, incerteses, i algunes
promeses. Si no que ho preguntin als pagesos, si aquests cent
dies de gestió ha estat una gestió de certeses i de tranquilAlitat
cap al sector. O l’espectacle de l’ecotaxa, on es manifesta la
voluntat política de mantenir els projectes que hi havia,
mantenir els fons mediambiental, però que les alternatives que
es posen damunt la taula per finançar aquests fons fan riure. No
parlem ja de si, com diuen vostès, hem de veure com els
ciutadans d’aquestes illes acabarem pagant per visitar les
finques públiques per recaptar fons per a aquests objectius tan
lloables i que tots deim compartir. En qualsevol cas, exemples
d’incerteses, al contrari de les certeses que pretenia el president
del Govern. O la declaració d’obligació de servei públic del
transport  aeri, que podrem veure com a qualsevol ciutadà
d’aquestes illes li resulta més barat viatjar a Madrid o a
Barcelona si fa ús de les tarifes promocionals de les
companyies aèries que no viatjar dins la seva comunitat
autònoma amb els vols interinsulars a partir d’aquesta
declaració d’obligacions de servei públic, que ara ja començam
a veure les seves conseqüències.  

Però sobretot perquè algunes d’aquestes iniciatives,
d’aquestes polítiques que vostès plantegen és cert que també
han estat fins i tot anunciades pel mateix govern: la millora de
finançament, o la solAlicitud de millora de finançament dels
sistema educatiu i sanitari. Ho va anunciar el mateix govern,
que pensava plantejar-ho. O l’equiparació del plus d’insularitat
per als funcionaris de l’Estat a les nostres illes. Però en
qualsevol cas creim que és bo insistir, és necessari que aquest
parlament insti el Govern a fer aquestes mesures. 

No importa dir més: ho fa el mateix Grup Parlamentari
Popular, que insta el seu govern a executar obres o a fer
accions sobre les quals en alguns casos ja està adjudicada la
redacció del projecte d’obres, com la carretera de Sant Antoni,
per posar un exemple entre molts d’altres. Poca fe i poca
confiança deu tenir el Grup Popular amb el seu govern, que
l’insta a fer aquelles coses no que ha anunciat, sinó que en
alguns casos estan adjudicats els projectes de redacció.

Per tant també estam d’acord, coincidim en el fet que la
política, coneixent la política de transferència del Govern del Sr.
Aznar -tenim l’exemple d’educació i de sanitat- encara què
estiguem vigilants molt ens temem com acabarà la transferència
en matèria de justícia, coneixent l’estat en què està
l’administració de justícia a les nostres illes. Per tant també hi
donarem suport.

I ja per acabar, Sr. President, un matís a la proposta de
resolució número 10 que plantegen vostès, que és cert que és
coherent quan vostès diuen que es prepari la transferència, el
traspàs de competències en matèria de promoció turística a
aquelles dues illes que ja tenen l’ordenació turística; és
coherent, però en qualsevol cas creim que no és correcta.
Nosaltres proposam que s’hi inclogui Mallorca, no es correcte
que es plantegi la redacció o la tramitació d’una llei de
transferències on ja d’entrada s’exclogui un dels territoris, una
de les illes. Per tant, si accepten incloure Mallorca en aquesta
proposta de resolució, la número 10, també la votarem a favor
com la resta.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tur. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Marí i Tur. Sra. Rosselló, el debat que es pugui
produir serà al final, quan hagin intervengut tots els grups.
Moltes gràcies. Té la paraula, com deia, el Sr. Marí Tur per cinc
minuts.

EL SR. MARI I TUR (Antoni):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
pensin que per a un diputat novell com jo és un orgull poder
estar en aquesta tribuna i, sobretot, tenint darrere un president
que em dóna tanta seguretat, com vostès deuen comprendre, a
part de ser del mateix partit.

Bé, els anuncii ja d’entrada, Sra. Rosselló, i com ha anunciat
vostè també, la nostra votació negativa, el no a les seves
propostes. Efectivament perquè algunes d’elles ja estan
presentades i que milloren el text les propostes que ha
presentat el Grup del Partit Popular, i concretament em referesc
a la número 2, que ve amb la número 19 del Grup Popular; la 4
que ve amb la 40 del Grup Popular; la 5 que ho fa amb la 45 del
Popular; la 6, que ho fa amb la 55 del Popular; l’11, que ho fa
amb la 52; i la 13 també amb la 52. 

Quant a la número 1, sobre l’ordenació del territori, com
vostè sap ja s’ha tractat en aquest plenari i sap la postura del
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Grup Popular al respecte, i que respon a unes iniciatives dels
consells insulars i dels ciutadans de les nostres illes per
millorar, fins i tot, aquelles directrius d’ordenació territorial que
en el seu moment va presentar ja el Partit Popular.

La número 2 ja li he dit que ve contemplada. La número 3,
sobre l’accés gratuït a les finques públiques, li he de dir que no
hi ha privatització en aquest cas, que el que hi ha és una cessió
d’ús i que la seva proposta no té sentit  perquè ja es veurà en el
seu moment quines són les determinacions que es prenen amb
aquestes finques. La 4 ja li he dit que està millorada pel PP; la
5 i la 6 també. La número 7, sobre l’avaluació d’impacte
ambiental, estic segur, Sra. Rosselló, com ha dit vostè la
legislatura passada ja s’havia iniciat aquesta proposta de llei i
si en aquella legislatura no va tenir èxit estic segur també que
vostè sap comptar i sabrà el resultat que hi haurà en aquesta
proposta de llei; per tant li votarem que no, i de totes maneres
no volem ser el Grup Popular que marqui ara el pas a Esquerra
Unida-Els Verds en aquesta legislatura.

La número 8, sobre la Llei de cooperació internacional,
vostè sap que el Partit Popular és més solidari en aquest
aspecte i no necessita aquesta cooperació d’un projecte de llei,
i el PP ja, com li he dit, és el partit  més solidari i marcarà en
aquest punt  les posicions que hagi de marcar, i votarem que no
en aquest aspecte.

Sobre la 9, el plus d’insularitat dels funcionaris de l’Estat,
remet als periòdics sobre les iniciatives que el Sr. Aznar i el
Partit  Popular en aquest aspecte han pres arreu de l’Estat i, per
tant, ja està anunciada aquesta solució, i per tant li votarem que
no a aquesta pregunta. 

La número 10, sobre el tema de competències en promoció
turística, li he de dir que els consells insulars a penes duen cent
dies i que el Parlament va començar el dia 15 de setembre i que
és molt recent, diríem, aquesta possible iniciativa, i que la
capacitat de decisió i els fons necessaris ja els aconsegueixen
els consells insulars en aquest aspecte i es complirà el
programa que en relació a aquestes transferències ja té el Partit
Popular. 

La número 11 ja li he dit que coincideix amb la 52 del PP, i la
número 13 també. I la número 12, sobre el pla director dels
aeroports, si volem realment un turisme de qualitat, si volem dar
un bon servei als ciutadans de les Illes Balears i a aquells
espanyols i demés visitants que ens visiten, és necessari que
els oferim unes instalAlacions de qualitat i unes instalAlacions de
seguretat, i si vostès pregonen tant també el turisme de qualitat,
és una manera de tenir turisme de qualitat i oferir qualitat al
turisme dotar-lo d’instalAlacions aeroportuàries i d’altres en
consonància amb aquesta qualitat de turisme que volem.

Moltes gràcies, Sr. President. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Respecte de les propostes  que ha fet el Grup Parlamentari
del PSM  i que també ha coincidit amb el Grup Parlamentari del
Partit  Socialista, la proposta 10, des del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds no tenim cap problema a retirar-la,
ja que entenem que el que planteja el PSM  inclou els tres
consells i, per tant, la redacció queda millor. Nosaltres no tenim
cap problema a retirar-la i donar suport a la del PSM.

La proposta 6, a la qual hi ha hagut una proposta, dir que ja
que tots els partits sembla ser, almenys el Partit  Socialis t a  i
també UM, el PSM  no, han plantejat qüestions similars, el que
nosaltres plantejaríem seria a veure si es podria fer entre tots els
partits una sola proposta, si no nosaltres mantendríem aquesta
perquè creim que respon una mica aquesta qüestió. Però no
només amb UM, la que planteja el PSOE creim que està més
desenvolupada i, per tant, també podíem creure que ... O la
retiram per donar suport  a la PSOE, i així quedaria més ben
redactada i més completa. Això seria el que nosaltres
plantejaríem, la retirada per donar suport ... perdó?

EL SR. PRESIDENT:

Així, retira les dues.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

No, no.

EL SR. PRESIDENT:

La 6 es manté i retira la 10.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Exactament, la 6 es manté i retiram la 10.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Gràcies, Sra. Rosselló.

Passarem a debatre les propostes del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr. Riudavets.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions oportunes amb el Ministeri de
Foment a fi que la futura declaració d’obligacions de servei
públic del trànsit aeri inclogui vols entre les Illes i la
península.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions oportunes amb el Ministeri de
Foment a fi d’abaratir les tarifes bàsiques dels vols entre les
Illes fixades a la proposta de declaració d’obligació del
servei públic del trànsit aeri.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions oportunes amb el Ministeri de
Foment a fi d’incloure representació dels consells insulars en
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la comissió que haurà de negociar la implantació de la
declaració de servei públic amb les companyies aèries.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a colAlaborar amb el Govern de les Illes
Balears en la potenciació del transport ferroviari.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar la inclusió del desdoblament de la
carretera Palma-Manacor dins el conveni de carreteres
cofinançat per l’Estat.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a regular l’activitat turística anomenada tot
inclòs.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un suport clar i decidit al Consell
Insular de Menorca en la seva tasca de suport al camp de
Menorca, a causa de la problemàtica creada per
l’abaratiment dels preus de l’empresa Kraft.

8. El Parlament de les Illes Balears rebutja la marginació
de determinades entitats socials de les Illes Balears dels
òrgans de consulta i participació creats pel Govern de les
Illes Balears.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla d’actuacions urgents per a la
neteja del litoral.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir el nivell d’inversió en construcció de
nous centres educatius públics, així com en la remodelació
dels existents, tot presentant a aquesta cambra un pla
d’actuació en aquest sentit.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assumir les obres d’infraestructura als centres
educatius compromeses l’anterior legislatura.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir el Pla d’ordenació de l’educació
infantil 0-3 anys a fi de continuar donant suport als
ajuntaments en la creació d’escoletes públiques d’aquesta
etapa educativa.

13. El Parlament de les Illes Balears reafirma el seu
compromís amb la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, tot declarant que aquesta és un tret d’identitat bàsic
de la nostra cultura i de la nostra societat.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar les mesures necessàries per fer efectius
la promoció, el coneixement i l’ús normal de la llengua
catalana, tot presentant a aquesta cambra un pla d’actuació
en aquest sentit.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar les mesures d’acolliment lingüístic

i cultural destinades a la població immigrant a fi i efecte que
la llengua catalana esdevingui un instrument de convivència
i integració.

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

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a fer possible que els mitjans audiovisuals d’àmbit
estatal incorporin la presència dels idiomes oficials propis de
les diferents comunitats autònomes.

18. El Parlament de les Illes Balears rebutja la
discriminació que suposa per als ciutadans el decret que
rebaixa el nivell d’exigència en els coneixements de llengua
catalana en l’accés a la funció pública, per mor que aquests
tenen el dret que l’administració els atengui correctament en
llengua catalana.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a aportar els fons compromesos, i no lliurats,
a l’Institut Ramon Llull.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla d’accés a l’habitatge on
s’incloguin mesures de rehabilitació d’habitatges existents,
promocions socials, etc., a fi d’abaratir el cost de l’habitatge
a les Illes Balears.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla específic d’habitatge juvenil
a fi d’abaratir-ne els costos i fer-lo accessible al jovent.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa programes específics per
afavorir l’acceptació social pels colAlectius de persones
nouvingudes.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar competències en matèria
d’immigració.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa un pla de sensibilització de la
població contra la violència domèstica.

25. El Parlament de les Illes Balears reafirma la
competència del Consell Insular de Menorca en el disseny i en
la posada en marxa del PTI de l’illa, tot rebutjant iniciatives
que són contradictòries amb l’esmentat pla territorial.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les passes oportunes per a la transferència
de la competència de promoció turística als consells insulars.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar del Govern de l’Estat espanyol
l’immediat compliment del Règim Especial de les Illes Balears.
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28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a revisar el cost de les competències transferides en
matèria d’educació i de sanitat i, en conseqüència, suprimir
el fons de suficiència previst a la LOFCA.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Em
pertoca avui defensar en aquesta cambra una trentena de
propostes  de resolució, 28 en concret, que presenta el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Pel nombre de
propostes  no podré exposar les motivacions de cadascuna de
manera particular, però sí esper tenir temps per fixar els trets
generals que les conformen.

Així, després d'analitzar amb serenor i rigor la situació actual
de les nostres illes, presentam en primer lloc tres propostes de
resolució que ens remeten al debat que vam tenir en aques ta
mateixa cambra la setmana passada, tres resolucions que només
pretenen que la declaració d'obligació de servei del trànsit aeri
no es quedi en un enunciat buit de contingut, sinó que
respongui a les veritables necessitats dels ciutadans de les
Illes. 

Inclusió dels vols entre les Illes i la Península. Sembla ser
que ara tots estam d'acord amb açò, a mi el que em sorprèn és
que fa un mes, just un mes, el Partit Popular no inclogués si
estava d'acord dins la proposta de resolució els vols entre les
Illes i la Península, però bé està que ara estiguem tots d'acord.

Tarifes bàsiques més assequibles, perquè consideram, com
es va dir ahir, una discriminació clara els preus que es fixen en
la proposta de declaració respecte de les Illes Canàries i la
minsa rebaixa que es fa respecte dels preus actuals.

I participació dels consells insulars amb la comissió
negociadora, amb les companyies de l'aplicació d'aquesta
declaració de servei públic. Aquesta també és una proposta
que m'estranya que no s'inclogués perquè quan el Partit
Popular estava a l'oposició era el que defensava.

En definitiva, en aquest tema no crec que haguem de
debatre més, s'ha debatut prou, però el que deman és
coherència i que allò que es publicita damunt els diaris també
es voti.

I seguint en qüestions de mobilitat, demanam a aquest
parlament que insti el Govern central a colAlaborar amb la
potenciació del transport  ferroviari a les Illes. No cal ni dir que
ni una ínfima part  de les multimilionàries quantitats que el
Govern central inverteix a la Península arriben a les Illes en
aquest tema. I per a nosaltres, li ho assegur, el tren no és ni una
icona, ni un fetitxe ideològic ni res de tot  això, és un transport
públic que s'ha de potenciar, tan senzill com açò, però tan
important. I sens dubtes, amb açò hi convindrà tothom, seria
molt més fàcil potenciar el tren, i aquest tren seria, com va
demanar el president del Govern, més ràpid, més eficaç i més
confortable, si ens arribessin alguns dels 816 milions d'euros
que ens correspondrien, euros als quals tenim dret per la nostra
població de les inversions ferroviàries del Govern central.

I del tren passam a les carreteres. Amb la resolució que
presentam pretenem que el Govern central financiï amb el
conveni de carreteres el desdoblament de Palma-Manacor, no
hem de pagar, de cap manera, els ciutadans de Mallorca,
aquestes obres que, com es va dir ahir, no ho oblidem, la
majoria de partits polítics de Mallorca volien que assumís el
Govern central.

Passem ara a altres resolucions de caràcter econòmic. Ahir
es va parlar molt del tot inclòs, es va parlar dels perills que el
tot  inclòs suposava per a l'economia d'aquestes illes, el Govern
té ara, amb aquesta resolució, l'oportunitat  de deixar clar també
que no hi ha connivència amb aquesta fórmula perversa de
turisme. Instam que, exercint la seva sobirania com a Govern,
reguli aquestes pràctiques a la nostra comunitat, a fi
d'aconseguir el que tots volem, esper que és frenar-ne
l'extensió.

La següent resolució és força concreta, el camp de
Menorca, perquè tothom ho sàpiga, passa moments difícils a
conseqüència de la baixada de preus de l'empresa formatgera
Kraft. El Consell Insular de Menorca ha actuat amb rapidesa i
amb contundència, demanam el suport decidit del Govern de les
Illes Balears al Consell Insular de Menorca en aquest tema.

Ara entram a una altra qüestió que ens preocupa molt. És
seriosa perquè implica un símptoma molt greu d'antidemocràcia.
Demana a aquesta cambra que rebutgi la marginació que el
Govern ha fet de determinades entitats socials, i em referesc
concretament a l'exclusió del GOB i de la Unió de Pagesos del
Consell Econòmic i Social, així com a la del GOB de la Comissió
Assessora de Turisme. Talment sembla que aquest govern no
vol participació ciutadana, vol una claca que li aplaudeixi les
seves decisions, la participació ciutadana és molt més que un
aplaudiment.

I ara em permetran, senyores i senyors diputats, que enceti
un altre capítol: educació. L'anterior govern va fer un enorme
esforç inversor en matèria educativa, crec que és reconegut per
tothom i si algú no ho reconeix, sens dubte falta a la veritat;
però malgrat aquest esforç inversor enorme, encara hi ha moltes
mancances en infraestructures educatives. El que pretenem és
instar el Govern a continuar amb aquest ritme inversor, esperam
que l'única menció del Sr. Matas a educació en el seu discurs va
ser la pretesa, ben clar, pretesa lliure elecció de centres.
Esperam que, a pesar d'aquesta única menció, no es posi fre a
la construcció de nous centres públics i a la millora dels
existents. Demanam, per tant, amb aquesta proposta de
resolució un compromís a seguir amb el ritme inversor.

I en el mateix sentit  va la proposta següent, l'anterior govern
va deixar damunt la taula múlt iples projectes d'obra a centres
educatius, redactats o en procés de redacció, molts són
antigues reivindicacions de la comunitat educativa i, fins i tot,
de molts ajuntaments, en podria dir molts, però conec més els
de Menorca i no vull fer un lleig a les altres illes. Volem instar
que aquestes obres previstes, compromeses, no es paralitzin.
Jo crec que l'educació de les nostres illes no s'ho mereix.
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I continuam amb educació. També l'anterior govern va posar
en marxa una iniciativa nova i eficaç que va tenir gran ressò als
ajuntaments de les nostres illes, el pla de l'ordenació de
l'educació infantil 0-3 anys que va suposar ajuts econòmics
substanciosos als ajuntaments per al manteniment i la creació
d'aules d'educació infantil. Certament, volem instar aquest
govern a continuar amb aquesta política de solidaritat als
municipis, política concreta i no de bones paraules, només,
perquè, no ho oblidem, els municipis suporten, assumeixen, en
gran part, el cost d'aquesta oferta educativa i també social.

Un altre capítol, parlam ara de la nostra llengua. Set
propostes  de resolució encaminades a reforçar el paper de la
llengua catalana, el seu paper social, a potenciar la seva
presència dins la nostra societat, a fer-la extensiva a tota la
població i a complir, amb tots els seus termes, la Llei de
normalització lingüística, aprovada, per si algú no ho recorda,
per consens en aquesta mateixa cambra.

En primer lloc, la primera resolució, una declaració de
principis, la reafirmació pública, i esper que solemne pel que fa
a aquesta cambra, de la consideració de la llengua catalana com
a tret d'identitat del nostre poble. 

La següent proposta és instar el Govern de les Illes Balears
a preparar un pla d'actuació en política lingüística i un pla per
què?, em podrien demanar. Senzillament, per complir amb la
seva obligació, per complir allò que fixa com a obligació del
Govern la Llei de normalització lingüística , textualment:
"Adoptar les mesures necessàries per fer efectius la promoció,
el coneixement i l'ús normal de la llengua catalana". Esperam,
desitjam i confiam que aquesta proposta s'aprovi per
unanimitat. Una altra cosa seria, ja ho dic aquí, fer evident la
pretensió d'incomplir una llei consensuada entre tots".

Però la llengua catalana no és sols dels catalanoparlants, és
de tots, també d'aquells nouvinguts a la nostra terra i per açò
proposam que el Govern incrementi les mesures existents en
acolliment lingüístic i cultural a fi de fer realitat un antic lema,
que esper que no s'hagi de posar d'actualitat una altra vegada,
"la llengua, cosa de tots".

I per açò mateix, per aconseguir "la llengua, cosa de tots",
demanam a aquesta cambra que insti el Govern a fer possible un
model audiovisual propi, però no com una eina de pur
entreteniment, ni molt menys de control informatiu, sinó com
una eina d'integració cultural i lingüística.

I en aquest mateix sentit, demanam també que s'insti el
Govern central a fer possible que els mitjans audiovisuals
d'àmbit estatal incloguin a la seva programació les llengües
oficials de les comunitats autònomes. Açò seria també una altra
eina d'integració i de reconeixement de la pluralitat lingüística
de l'Estat espanyol.

I ara, senyores diputades i senyors diputats, entram a parlar
del famós decret de català, desgraciadament famós. No m'hi
estendré gaire. Ja en vam parlar a comissió i en tornarem a parlar
perquè el meu grup té presentada una proposició no de llei
sobre aquest tema. Però permetin-me fer unes puntualitzacions.

Volem un país on la llengua catalana estigui en igualtat de
condicions amb el castellà. Volem un país on l'ús de la llengua
catalana sigui habitual a tots els àmbits. Volem un país on
qualsevol funcionari conegui perfectament la llengua catalana
com coneix la castellana. I volem un país on qualsevol ciutadà
pugui emprar sempre el català i sigui atès en català sense cap
limitació. Tan senzill com açò, hauria de ser tan normal com açò.
El decret de català, que rebaixa el nivell d'exigència del
coneixement de la llengua catalana és una passa enrera en
aquest camí de normalitat.

Ràpidament perquè em queda poc temps. Una altra proposta
de resolució: volem instar el Govern central a aportar, d'una
vegada per totes, els fons compromesos a l'Institut Ramon Llull,
és vergonyós que l'únic compromís, l'únic, del Govern central
en la nostra llengua, sigui ofegat econòmicament.

Entrem en polítiques socials, aquestes polítiques que no
van merèixer ni una sola paraula del Sr. President del Govern en
el seu discurs. Podria pensar-se que en aquests cent dies ni tan
sols hi ha pensat. Habitatge, demanam polítiques concretes,
plans contundents per facilitar l'accés a l'habitatge, en especial,
dels joves. Immigració, un gran repte, però tenc por que no
sigui també un gran oblit del Govern, demanam mesures
concretes i plans específics. 

I ara una proposta referida a Menorca, la meva illa. Prou
ingerències del Govern de les Illes Balears en allò que és
competència del Consell Insular de Menorca, prou venir a
prometre camps de golf, quan el pla territorial que els
menorquins han volgut no els permet. Respecte cap a la
voluntat dels menorquins expressada a les urnes i que ha estat
legítima com la que ha donat la majoria absoluta en aquesta
cambra al Partit Popular.

I parlant de consells insulars, demanam més competències,
en concret promoció turística. Esperam que el Partit Popular hi
voti a favor, que no hi tingui cap problema, ja que el seu
programa electoral, tan publicitat en aquesta cambra, demanava
aquesta transferència, almenys al programa de Menorca, que
així ho van explicar a tots els mitjans de premsa.

Naturalment, el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i el de
Menorca ja tenen la competència transferida d'ordenació
turística, però nosaltres defensam que tots els consells insulars
tenguin la competència turística, tant en ordenació com en
promoció. Una altra cosa és que qualque consell insular no la
vulgui rebre, açò són figues d'un altre paner. Aquí defensam un
dret que reflectim en aquesta proposta de resolució.

I finalment, ja per acabar, el tema etern: el règim especial de
les Illes Balears. M'agrada el Sr. Matas, va presentar el REB com
una eina que ho podia aconseguir gairebé tot, la veritat és que
és una eina sense esmolar, està sense desenvolupar. El Govern
central ja s'ha de deixar de romanços i d'una vegada per totes ha
d'elaborar la normativa concreta i les comissions pertinents per
al seu desenvolupament.

I ara sí, per acabar -gràcies, Sr. President, per la paciència-,
parlam de finançament. Esperam que no hi hagi problemes amb
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aquesta proposta, tots els grups parlamentaris hem fet palesa
la necessitat de revisar la dotació de les transferències en
sanitat i en educació. Molt  bé, estic molt satisfet. Però deixin-me
fer dues puntualitzacions. Se'ns ha anunciat que es crearà una
empresa pública encarregada d'obres als centres educatius i
que s'haurà d'endeutar per realitzar-les, i se'ns ha anunciat que
Balear serà declarada zona estratègica sanitària. Bé està tot  açò,
molt bé, els felicit, però siguem clars, si el Partit Popular hagués
negociat bé les transferències d'educació i no hagués fet
xantatge amb les de sanitat, ni l'empresa pública ni la zona
es tratègica aquesta serien necessàries, ni ara tindríem cap
necessitat de renegociar ni revisar res, però, ben igual. Volem
instar que es revisi la dotació econòmica d'aquestes
transferència i que, en conseqüència, se suprimeixi el fons de
suficiència al qual aportam 82 milions d'euros que fan falta aquí
a les Illes. Perquè no em negaran que és absurd, que és injust
que ens faltin diners per a les nostres necessitats i els hagués
d'aportar a un fons de suficiència.

En definitiva, i ja acab, 28 mesures per fer una passa més
cap a aquest país que nosaltres volem, més solidari, més sobirà
i també i sense cap dubte més pròsper.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. Per fixar posicions, el representant
del Grup Parlamentari Mixt té la paraula. Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Unió Mallorquina donarà suport a les
propostes 4, 7, 12, 13, 21 i 24. I anirem explicam per què.

Estam d'acord que s'insti el Govern espanyol que colAlabori
amb el Govern de les Illes per potenciar el transport ferroviari.
Estam d'acord que es doni suport  al camp de Menorca, si bé
esperàvem del seu partit  que demanàs el suport no només per
al de Menorca, sinó per al de totes les Illes, però així i tot li
donam suport. Donarem suport a la 12, el pla d'ordenació de
l'educació infantil és una bona iniciativa i creim que ha de
merèixer el suport  de tots els grups d'aquest parlament.
Donarem suport a la 13, com a compromís i declaració de
compromís amb la llengua catalana. I donarem a la creació d'un
pla específic d'habitatge juvenil, així com a la sensibilització de
la població contra la violència domèstica.

Compartim ideològicament l'esperit de la majoria de les
seves propostes, però no compartim, en algunes, la forma
d'aconseguir-ho o de demanar la seva realització. 

Les tres primeres, que es refereixen a la declaració de serveis
públics, vénen aquí a repetir un debat que va fer la setmana
passada i on ja es varen expressar les opinions dels grups. 

A la 5 no li donarem suport, perquè el desdoblament de la
carretera Palma-Manacor es farà i es farà amb doblers dels
consells, i el que ens estranya, i després de les intervencions
tant en el Consell de Mallorca com en aquest parlament ahir,

començam a sospitar que la passada legislatura no es va
executar res del conveni de carreteres, no perquè no es pogués
o perquè l'Estat central no donés doblers, que era el que
nosaltres crèiem i semblava, sinó perquè hi havia grups que
formaven part  del Govern que no volien que es fessin
determinades carreteres. Nosaltres davant aquesta disjuntiva
volem donar suport  al Govern en l'execució del conveni de
carreteres, volem que es tiri endavant, s'ha fet, s'ha signat amb
el Govern de les Illes i el Consell de Mallorca un protocol per
fer grans inversions en matèria de carreteres, i nosaltres volem
donar suport a aquest protocol.

M'ha cridat l'atenció, i no li donarem suport, la seva
proposta 8, on demana que el Parlament rebutgi la marginació
de determinades entitats socials de les Illes Balears dels òrgans
de consulta i participació creats pel Govern de les Illes Balears.
Jo record que en aquesta mateixa cambra discutia jo amb un
insigne diputat  del seu grup, crec que un dels millors, que va
ser conseller d'Educació, crec que un dels millors consellers
d'Educació que hem tengut en aquestes illes, que a la creació de
l'Institut Ramon Llull nosaltres li proposàvem que una
institució que defensa la nostra llengua i que s'ha destacat en
la defensa de la nostra llengua, com és l'Obra Cultural Balear,
formàs part  d'aquest institut, i el conseller, i a mi m'agradaria
que vostè, que no hi era en aquell moment, s'estudiàs el Diari
de Sessions, perquè ves les declaracions que va fer el Sr.
Conseller, i jo ja dic, i aquí ho vull dir i expressar clarament, els
meus respectes per al Sr. Pons, gran conseller, el que em va dir
en aquell moment. Crec que de vegades els grups polítics són
presoners del que han dit els diputats del seu grup en anteriors
legislatures.

No donarem suport  a la 10 ni a l'11 en matèria d'educació,
perquè pensam, i agraïm el seu suport i la transacció tal com
l'han plantejada, perquè queda reflectida millor en la nostra
proposta, que vostès, després  de la transacció, ens han
anunciat el seu suport, i en matèria de les infraestructures
compromeses, jo crec, pel que hem sabut i s'ha anunciat als
mitjans de comunicació, que hi ha moltes obres compromeses
amb despeses plurianuals i que aquestes es faran, el que siguin
altre tipus de promeses, supòs que el Govern no podrà assolir-
les totes.

Quant al tema de promoció de la llengua, ahir ja li vàrem dir,
creim que és fonamental la declaració del president d'unitat i de
defensa de la llengua, nosaltres compartim amb vostès les
intencions, totes i cadascuna de les intencions, però no
compartim la forma de demanar-les. Nosaltres creim que hem de
fer propostes  en positiu, que la gent s'hi apunti, no crear
discriminacions, hem de crear i hem de fomentar el consens i no
la divisió en el tema de la llengua, i hem de tenir actituds que
siguin en positiu per aconseguir la defensa de la nostra llengua
i de la nostra cultura.

No donarem suport  a la proposta 20, perquè pensam que és
una incongruència -ahir es va dir en el discurs-, és antitètica la
protecció del territori i l'abaratiment de sòl, només hi ha dues
maneres de solucionar-ho, o crear un sistema per posar sòl a
disposició dels constructors i promotors en condicions
econòmiques, és a dir a un preu raonable, perquè el preu de
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repercussió sigui raonable preu final, o donam ajudes directes
als compradors. Només hi ha aquests dos sistemes, la resta és
fer demagògia. Quan hi ha un sòl escàs i car, si no aconseguim
que sigui barat aquest sòl, no podrem aconseguir-ho si no ho
feim a través d'ajudes directes que hi hagi habitatges
econòmics.

I a la 25 tampoc no li donarem suport, nosaltres no
acceptaríem de cap manera la ingerència del Govern, ni d'aquest
ni d'un altre, en les competències dels consells, de cap consell,
ni del de Menorca; si es produeix aquesta ingerència pot estar
segur que tendrà a Unió Mallorquina donant suport al PSM en
la defensa d'aquestes ingerències, però també li vull recordar
que el Sr. Alorda, insigne diputat  del seu grup, ve dient i
manifestant públicament que el Parlament és qui reparteix el joc,
encara que hi hagi competències, el Parlament pot  llevar les
competències a tothom i que en aquest moment hi ha una
majoria absoluta del PP. De totes maneres, jo li vull dir que
tendrà el suport  d'Unió Mallorquina si hi ha algun tipus
d'ingerència en aquest tema.

I quant al darrer punt, al 26, no hi donarem suport, ja li he
expressat quan parlava amb Esquerra Unida i Els Verds,
nosaltres consideram que la promoció i l'ordenació han d'anar
juntes, el resultat de les eleccions ha determinat una
determinada composició d'aquest parlament, aquesta legislatura
no hi haurà traspàs de competències en matèria d'ordenació i de
promoció als consells insulars, i jo li demanaria que demanàs
als membres del seu grup que varen participar a la negociació
del darrer pacte de progrés fa quatre anys, a veure què va
passar en matèria de turisme i per què no es va fer la
transferència de turisme durant la passada legislatura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Per fixar posicions, pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Senzillament per exposar el nostre suport a totes les propostes
de resolució fetes pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista.

En general i per especificar-ne alguna, ja que donam suport
a totes, al primer bloc que es refereix al tema de la declaració de
servei públic per al transport aeri, ja he dit en una altra ocasió
en aquesta cambra, que nosaltres saludam positivament la
declaració de transport aeri entre les Illes, és un encert per part
del Govern, però, per una altra banda, és una mesura que va en
la línia del que ha passat  aquests mesos, s'ha venut molt de
fum, mucho ruido y pocas nueces. Mentre no es resolguin els
problemes de tarifes i sobretot el transport entre Illes i
Península, això queda molt per davall de les nostres
expectatives. Per tant, donam suport a aquesta mesura.

Pel que fa al tren, sense cap dubte, suport total al transport
ferroviari, i recordam una vegada més des d'aquí que amb un
parell de quilòmetres de l'AVE tendríem solucionada tota la
xarxa ferroviària de Mallorca.

Respecte de la carretera de Palma-Manacor, estic d'acord i
m'espant a que ara Unió Mallorquina s'estimi més que ho pagui
el consell que no l'Estat , és una reivindicació nacionalista
estranya, no l'havia sentida mai, però bé, a mi em sembla bé la
resolució que presenta el PSM.

Pel que fa als òrgans de participació, jo crec que ja ha
quedat bastant clar en cent dies què és el que volia dir el Sr.
Matas en el seu discurs d'investidura, quan parlava del diàleg
amb la societat civil, es referia a una part  de la societat civil, no
a tota la societat civil, perquè ja hem vist el que ha passat amb
el CES, amb el Consell Assessor de Turisme, etc., etc.

A les propostes de resolució que fan referència a l'educació,
també coincidim i volem remarcar, una vegada més que,  sense
cap dubte les inversions fetes pel govern passat  en temes
educatius són espectaculars, molt importants i que l'actual
govern té un gran repte per equipara i arribar al mateix nivell
que s'ha cobert en el que són inversions en centres educatius
a l'etapa anterior.

Amb tot  el bloc important de propostes  referides a la
llengua, senzillament donar-hi el nostre suport i aprofitar per dir
una cosa que em sembla òbvia. Jo crec que quan es parla -i ha
parlat el Sr. Munar fa un moment- que totes les mesures entorn
a la llengua s'han de fer amb diàleg, amb consens, amb acord,
sense imposicions, jo crec que sí, però que aquí s'hauria de
veure per què ha sorgit aquest debat, per què aquests darrers
cent dies estam parlant de la manera en què estam parlant d'un
tema que estava resolt en aquesta comunitat autònoma des de
la transició, un tema que va resoldre brillantment el primer
president preautonòmic d'aquesta comunitat, el Sr. Albertí, amb
valentia i amb coratge, un tema que es va resoldre a l'Estatut
d'Autonomia, també amb valentia i amb coratge, que no va
qüestionar ningú mai, ni tan sols el president Gabriel Cañellas,
durant anys, i que ara el Partit Popular ens du un fals debat
d'una pretesa valencianització del problema de la llengua i, per
tant, crec senzillament que totes les mesures i les propostes  que
vagin en la línia de deixar clara l'aposta per la llengua catalana
i la normalització, i que tot el que sigui situar, que hi ha una
pretesa persecució, hi ha hagut una pretesa persecució dels
castellanoparlants, només introduir aquest debat ja em sembla
perjudicial i negatiu per a la nostra comunitat.

Donar suport  també, com no podria ser d'altra manera, les
propostes  de resolució referents a l'habitatge que, sense cap
dubte, a diferència d'altres intervencions que hi ha hagut aquí,
sense una intervenció act iva de l'administració no es resoldran
el gravíssim problema del preu de l'habitatge, es digui el que es
digui l'únic camí és aquest.

I, per acabar, dues qüestions, la que fa referència al règim
especial de les Illes Balears, sense cap dubte tots hi estam
d'acord, curiosament ara tots hi estam d'acord, però no hi hem
estat fins ara, continuam parlant de començar a aplicar el règim
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especial, continuam parlant de començar a aplicar una llei
aprovada el 98 al Parlament espanyol. Per tant, en definitiva, bé,
el dia que comencem, el dia que aquí no es parli de promeses,
no es parli d'enunciats, sinó de fets, serà un primer i important
gran avanç.

I pel que fa referència a la millora del finançament en
educació i sanitat, jo crec que ahir vàrem tenir un important
avanç en el debat, on es reconeix ja per tothom que tant les
competències d'educació com les de sanitat varen ser mal
dotades i cal corregir aquest error en el futur.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Per fixar posicions, té la paraula la
representat del Grup Parlamentari Socialista Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Intentaré argumentar el vot a favor
del Grup Parlamentari Socialista a 27 de les 28 propostes  de
resolució que presenta el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. A la 23 anunciam una abstenció.

Compartim amb vostès la preocupació pel dèficit social que
suposa el pacte de dretes del Govern de les Illes Balears.
Compartim que el president Matas no va dir ni una sola paraula
en el seu discurs sobre les polítiques socials que pensa dur a
terme el Govern de les Illes Balears, si és que en pensa dur
alguna. Per tant, donarem suport, com no pot  ser d'altra manera,
a les seves propostes  de resolució sobre la inversió en nous
centres escolars; com executar els centres escolars
compromesos a la passada legislatura; com continuar amb el Pla
d’ordenació educativa infantil de 0 a 3 anys, cosa que ens
pareix fonamental, perquè hem de primar el principi
d’escolarització per damunt del principi de la simple
assistencialitat.

Donarem suport, com crec que no pot  ser d’altra manera,
perquè és un problema de primer ordre per a la nostra població,
a les mesures adients per poder abaratir l’habitatge. Igualment
que a un pla específic perquè els joves puguin adquirir un
habitatge en condicions. Igualment que als programes
d’acceptació social dels nouvinguts i al Pla de sensibilització
contra la violència de gènere.

La proposta de resolució número 23, a la qual hi hem
anunciat una abstenció, és perquè és una proposta de resolució
excessivament genèrica, tot i que compartim que el govern del
Sr. Aznar, que és qui té les competències en immigració, ha
estat una nulAlitat quant al control dels fluxos migratoris i que,
evidentment, no ha suposat  un augment de finançament per a
les comunitats autònomes quant a tota la població flotant que
ens ve i que necessitam un augment de dotació econòmica per
poder assumir aquest repte.

Donarem suport  també a la proposta de regulació de
l’activitat turística del tot  inclòs que presenta el PSM. Entenem

que, després de l’anunci del Govern de les Illes Balears, de
l’eliminació de l’ecotaxa, el mercat turístic ha respost
immediatament amb un anunci d’augmentar el tot inclòs. Això,
així com ja ens va anunciar el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, és un cop molt fort contra l’oferta complementària,
contra la petita i mitjana empresa i també contra la menor
qualitat dels serveis hotelers.

Quant a totes les propostes  de resolució que fan referència
a l’estructura institucional de la comunitat autònoma, nosaltres
evidentment les donarem suport, perquè ho defensàvem quan
governàvem, i ho seguim defensant des de l’oposició,
defensam el paper que pertoca als consells insulars a
l’estructura institucional de la comunitat autònoma. Per tant,
donarem suport  al respecte estricte del Govern a les pròpies
competències dels consells insulars, a la participació activa dels
consells insulars a la comissió de negociació de declaració de
servei públic.

Igualment que a la proposta de transferir les competències
de promoció turística als tres consells insulars. Nosaltres
sempre hem defensat seguir avançant en l’article 39 de l’Estatut
d’Autonomia, la passada legislatura es varen fer passes molt
importants per aprofundir en l’article 39 de l’Estatut
d’Autonomia, i ens pareix que seria un error històric que
s’aturàs aquí aquest procés de descentralització de la comunitat
autònoma. Igual que seguirem reclamant la descentralització de
competències estatals cap a les comunitats autònomes, ens
pareix un error històric que el protagonitzen, pel que es veu, el
Partit Popular i Unió Mallorquina.

Quant a les 7 propostes  de resolució que fa el PSM-Entesa
Nacionalista quant a la llengua catalana, evidentment el Partit
Socialista les donarà suport  a totes íntegrament. Creim que fan
set propostes  de resolució molt en positiu i molt aclaridores del
paper de la nostra llengua dins la nostra societat. I crec que les
set propostes  van totalment dirigides a garantir que el Govern
de les Illes Balears compleixi l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears i compleixi la Llei de normalització lingüística, per tant
no podem fer altra cosa que votar-les a favor.

Compartim també amb vostès, de forma molt clamorosa, que
el Govern del Partit Popular de l’Estat ha practicat una
deslleialtat institucional com mai no s’havia vist contra la
comunitat autònoma de les Illes Balears, contra els interessos
dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. I jo crec que
amb el discurs d’ahir del president Matas va quedar més que
clar el que ha intentat fer el Partit  Popular des de l’Estat contra
els interessos dels ciutadans de les nostres illes. Per això,
evidentment, donarem suport a les seves propostes de
resolució sobre la millora de les obligacions de servei públic;
sobre la inversió necessària de l’Estat en el transport  ferroviari;
sobre assumir el cost de la carretera, del desdoblament Palma-
Manacor, que no podem compartir de cap de les maneres que
creguem més oportú que ho paguin els ciutadans i ciutadanes
de Mallorca que no que se’ns ajudi des de l’Estat, com fan a
totes les altres comunitats autònomes, per tant no compartim
aquest criteri de cap manera. I evidentment que aportin els
doblers necessaris per a l’Institut Ramon Llull; es veu que
l’aposta que va fer el Partit  Popular de la persona que ha
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colAlocat al Ramon Llull era, precisament, perquè el Ramon Llull
fracassàs estrepitosament.

Quant a la proposta de compliment de la Llei del règim
especial de les Illes Balears, evidentment li donam suport.
Seguim demanant el compliment al Govern de l’Estat.

I quant a la millora de la transferència d’educació i sanitat,
exactament el mat eix. El que volem deixar molt clar és que ens
pareix una vergonya institucional les paraules d’ahir del
president Matas, dient que s’havia de millorar la transferència
de sanitat, que ell va badar quan ell era membre del Consell de
Ministres, quan hi va haver denúncies fortíssimes del Govern
de les Illes Balears que aquesta transferència no venia ben
dotada, i va haver denúncies de tots els grups parlamentaris; el
Partit  Popular sempre va defensar que venia ben dotada, el
president Matas estava en el Consell de Ministres i va
consentir que vengués mal dotada, simplement per fer una lluita
contra un pacte que no agradava al Govern de l’Estat. No
compartim de cap manera el que entenen per democràcia i per
institucions el Partit Popular.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol. Per fixar posicions, té la paraula el
representant del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Joan Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En nom
del Grup Parlamentari Popular fixaré i avaluaré les propostes de
resolució del PSM-Entesa Nacionalista, una a una.

Respecte de les tres primeres, vols interilles i vols Illes
Balears-Península, nosaltres ens remetem únicament a la
proposta que nosaltres hem presentat, la número 19.

Respecte de la número 4, potenciació del transport
ferroviari, efectivament sí, votarem a favor. De les tres anteriors
votarem en contra, perquè, repetesc, ens remetem a la 19.

Respecte de la 5, sobre el desdoblament de la carretera
Palma-Manacor dins el conveni de de carreteres cofinançat per
l’Estat, aquesta inclusió nosaltres creim que queda molt clar el
que és conveni del Govern i el Consell Insular de Mallorca, que
ha deixat ben clara la delimitació de tasques i de finançació per
a cada un d’aquests organismes. Per tant, votarem en contra.

La número 6: El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a reglar l’activitat turística anomenada tot
inclòs. No n’hem parlat amb quatre anys, la qual cosa indica
que ens trobam davant una activitat o bé “güadinesca” o bé
davant un sobtat zel dirigista, propi de socialistes; per tant,
votarem en contra.

De la número 7, proposam una transacció: llevaríem allà on
diu “Consell Insular de Mallorca” per “sector agrari”; de tal
manera que la nostra esmena in voce seria: “El Parlament de les

Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar un
suport  clar i decidit al sector agrari, a la seva tasca de suport al
camp de Menorca degut a la problemàtica creada per
l’abaratiment de preus de compra de la Kraft”. Per tant, si
s’accepta aquesta transacció, votarem a favor i, si no, votarem
en contra.

Respecte de la número 8, a la 7 ja he dit que..., respecte de
la número 8, nosaltres no entenem que hi hagi cap tipus de
marginació. Entenem el seu disgust, però nosaltres creim que hi
ha un excés de megalomania per part  d’uns certs grups que just
just es representen a ells mateixos i que se senten legitimats i
quasi obligats a representar tothom, independentment dels
seus resultats electorals. Per tant, nosaltres entenem el seu
disgust, però també votarem en contra.

Respecte de la número 9, actuacions urgents per a la neteja
del litoral, també la votarem en contra perquè ja està en marxa
aquest pla.

La 10, que ens parla de mantenir el nivell d’inversió en
construcció, nosaltres ho consideram poc ambiciós. No
mantendrem, sinó que fins i tot  millorarem i augmentarem la
dotació pressupostària.

De l’11, assumir les obres d’infraestructura als centres
educatius compromeses l’anterior legislatura, nosaltres creim
que és el nou executiu qui ha de fixar les seves prioritats. Un, si
no es pot comprometre, no ho ha de fer. Per tant, votarem en
contra també.

El que és mantenir el Pla d’ordenació de l’educació infantil
de 0 a 3 anys a fi de seguir donant suport als ajuntaments amb
les escoletes públiques, votarem a favor.

Ens ve de nou la número 13, aquesta declaració de principis
que ha fet el Sr. Riudavets. Nosaltres consideram que és una
obvietat i és trivial. Ens recorda una vegada més que fa vint
anys que tenc vint anys, no? Però, vaja, el Partit Popular som
dolents, som maliciosos, però no fins al punt de deixar-los
sense dormir. Estiguin tranquils, votarem que sí.

La 14, respecte d’adoptar mesures necessàries per fer
efectius la promoció, el coneixement i l’ús normal de la llengua
catalana, nosaltres ja presentam la nostra pròpia proposta, la
número 18. De manera que a aquesta hi votarem en contra.

La 15, tant la 15 com la 16, nosaltres presentam les nostres
pròpies propostes, la 43 i la 47; la 47 per desplegar el Pla
d’immigració, aprovat per unanimitat per aquesta cambra.
Respecte de la 16, no consideram que aquest objectiu sigui
necessari, ni tampoc per què ser prioritari en el cas que, de
manera hipotètica, li pogués interessar al Govern crear un model
audiovisual. Per tant, votarem en contra de totes dues,
remetent-nos a les 43 i 47 que nosaltres presentam.

Respecte de la 17, fer possible que els mitjans audiovisuals
d’àmbit estatal incorporin la presència dels idiomes, ja ho fan i
per tant votarem no, per òbvia.
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La 18, respecte de l’exigència en el coneixement de llengua
catalana a l’accés de funció pública, nosaltres no consideram
que això suposi cap tipus de discriminació, sinó que, fins i tot,
aquesta acció augmentarà l’alegria i el sentit  de l’humor general
dins el funcionariat, cosa que segurament redundarà en un
millor tracte al públic. Votarem en contra.

Respecte de la 19, crec que el Sr. Nadal ja ha fet explícites
les contradiccions entre aquesta proposta i la seva política. Per
tant, també la 19, respecte de l’Institut Ramon Llull, també hi
votarem en contra.

Del 19, mesures de rehabilitació d’habitatges existents,
promocions socials, etcètera, a fi d’abaratir el cost de
l’habitatge a les Illes Balears, s’ha de dir que han tengut quatre
anys per concretar aquest etcètera. Que, per cert, ahir, a la
reunió que vàrem tenir amb el grup parlamentari, quasi la va
colAlapsar, vàrem estar mitja hora intentant imaginar què volia
dir aquest etcètera. És a dir, perquè clar, les múltiples
possibilitats darrera un etcètera, com bé pot veure són quasi
infinites; per tant, l’especifiquin i quan l’hagin especificat ,  en
tot cas, ja la votarem. Per tant, també votam en contra.

La 21, transaccions, perquè no tenim per què forçar el
Govern a elaborar cap pla específic, sinó, en tot cas,
substituiríem, si els anàs bé, “Elaborar un pla específic
d’habitatge juvenil a fi d’abaratir-ne els costs i fer-los
accessibles al jovent”, nosalt res ho voldríem substituir per
“Impulsar polítiques actives tendents a facilitar l’habitatge
juvenil”. És a dir, en cap moment estaríem parlant de cap pla. Si
vostès hi estan d’acord, votarem a favor, si no, en contra.

(Remor de veus)

La 22, “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vostè té la paraula, per favor.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. ... a posar en marxa programes
específics per afavorir l’acceptació dels colAlectius de persones
nouvingudes”, nosaltres ja ho hem contemplat a la proposta 47
que, alhora, diu que aquest tipus de plantejaments ja estan
inclosos dins el Pla d’immigració, el qual aquesta cambra va
votar unànimement.

De la 23, exactament igual, ens remetem a la proposta 47 que
ja hem presentat.

De la 24, votarem a favor, sobre la sensibilització de la
població contra la violència domèstica.

De la 25, ens estranya molt que el Sr. Riudavets ens parli
d’ingerències quan en el seu mateix poble, el Batle de Mercadal,
del PSM, ha autoritzat una ampliació d’un camp de golf de 9 a
18 forats. Per tant, també votarem en contra.

La 26, sobre la transferència de la competència en promoció
turística als consells insulars, votarem en contra.

I finalment, la 27 i la 28, ens remetrem a les propostes que
nosaltres ja hem realitzat, la 27 per la 45, i la 28 per la 55.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Riudavets, li han proposat dues
transaccions, la 7 i 21, vostè té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí. No acceptam cap de les dues transaccions. La primera,
la que fa referència a la proposta número 7, perquè se’ns
demana substituir el consell insular pel camp de Menorca, el
Govern de les Illes Balears faltaria més que no donàs suport al
camp de Menorca. El que demanam és que doni suport al
consell insular en la tasca que fa. No és una qüestió econòmica
tan sols, sinó institucional, volem suport i no continus
entrebancs.

I pel que fa referència a l’altra, a la número 21, volem
compromisos en habitatge, no polítiques específiques que no
es concretin en aquesta cambra amb un pla. Per tant, no
acceptam cap de les dues transaccions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. Per defensar les propostes  del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Francesc Quetglas.

1. El Parlament de les Illes Balears lamenta l’absència en
el discurs del President del Govern de les Illes Balears de les
preocupacions dels ciutadans en matèria d’habitatge,
educació, cultura, serveis socials i joventut, i constata que no
va fer cap proposta concreta per tal de millorar la situació.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja el contingut
del discurs del President de les Illes Balears per ser un discurs
que fomenta l’egoisme, la insolidaritat i la confrontació.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
de les Illes Balears no compleix el programa electoral amb el
qual el PP es presentà als electors.

4. El Parlament de les Illes Balears lamenta el tarannà del
President del Govern de les Illes Balears quan es refereix a
l’oposició titllant-la d’instalAladors de la depressió
colAlectiva, immorals, patrocinadors de la inseguretat
jurídica, maniqueus reduccionistes, indecents i ineficaços,
irresponsables nihilistes, cruels sarcàstics, creadors de
superxeria, atemptadors contra les llibertats, satanitzadors
d’un sector econòmic, provocadors de rebelAlions fiscals,
responsables de carreteres ensagnades, proposadors de velles
utopies àcrates, enyoradors de societats controlades per
l’estat d’Orwell, violentadors de drets individuals, invasors
d’espais inalienables, creadors d’angoixes i crisis, i l’insta a
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canviar el vocabulari i a usar un llenguatge més d’acord amb
la responsabilitat del seu càrrec en un àmbit democràtic i
tolerant.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a donar compliment íntegre a la Llei 30/1998, de 29
de juliol, de Règim Especial de les Illes Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat 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.

7. El Parlament de les Illes Balears rebutja la persecució
a què es veuen sotmesos molts dels funcionaris de la
comunitat autònoma que ocuparen llocs de feina de lliure
designació amb l’anterior govern.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a:

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

- Actualitzar la plantilla dels cossos i les 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 Policia Nacional i la
Guàrdia Civil.

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

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

- Posar en marxa bases de dades conjuntes entre els cossos
i les forces de seguretat de l’Estat i les policies locals de
Balears.

- Revisar el finançament dels ajuntaments, tenint en
compte el cost afegit que per a 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 els cossos de seguretat
de l’Estat.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solAlicitar del Govern de l’Estat la dotació
econòmica suficient per a l’aplicació de la Llei 5/2000, de la
responsabilitat penal de menors.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, en el moment de la transferència de
competències de serveis socials al Consell Insular de
Mallorca, es garanteixi l’equilibri econòmic i de serveis, en
referència a les altres illes, de l’actual llei.

11. El Parlament de les Illes Balears denuncia la
politització i l’enfrontament del Govern amb el sector de

l’agricultura i l’insta a defensar amb fermesa els interessos,
en especial davant la reforma de la PAC.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir i incrementar les línies de suport a
l’agricultura que s’iniciaren amb recursos de l’ecotaxa:
reposició d’arbres d’interès paisatgístic, suport a les finques
colAlaboradores en agricultura i ramaderia ecològica i
in tegrada,  reguiu  amb a igües  res iduals ,  cen tre
d’experimentació i formació amb pràctiques agràries, centres
d’interpretació i de referència al món rural, impuls d’energies
alternatives per a explotacions agràries i rehabilitació
d’elements etnològics.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar que el Govern de l’Estat financiï la
construcció dels centres escolars contemplats al mapa escolar
de cadascuna de les Illes.

14. El Parlament de les Illes Balears constata amb
preocupació l’increment de la ràtio a les aules de nombrosos
centres escolars de les Illes Balears sostinguts amb fons
públics, en detriment de la qualitat de l’ensenyament, i insta
el Govern de les Illes Balears a posar en marxa totes les
mesures necessàries per resoldre aquest problema abans de
l’inici del proper curs escolar.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a renegociar la dotació econòmica de les
competències d’educació a fi d’adequar-la a la despesa real.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mostrar la seva voluntat d’arribar a un pacte
sanitari donant mostres de credibilitat, voluntat de tractar
tots els temes, presentar una proposta detallada dels temes a
incloure i acceptar una anàlisi qualificada de cadascun dels
aspectes.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar desenvolupant el Pla sociosanitari
i el Pla de salut mental de les Illes Balears.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de sòl amb la finalitat d’oferir
sòl edificable a disposició dels promotors d’habitatges de
protecció pública o de preu taxat, tant públics com privats, en
colAlaboració amb els ajuntaments . El Govern promourà
mesures legislatives que impedeixin la subhasta de sòls
públics i garanteixi l’ús majoritari d’aquests sòls per a la
promoció d’habitatges assequibles.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir l’esforç pressupostari en matèria
d’ajuts a l’accés a l’habitatge en les línies de:

- Donar prioritat als habitatges per a joves.
- Continuar el mateix ritme de promoció d’habitatge de

l’IBAVI que en el període 1999-2003.
- Complir i sobrepassar els objectius del Pla estatal

d’habitatge.
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- Garantir els ajuts existents als adquirents.
- Prioritzar la rehabilitació.
- Suprimir els imposts de transmissions i de successions

per a habitatges de primera residència de preu i
característiques no luxoses.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir l’execució de la totalitat dels
projectes aprovats pel Consell Assessor de Turisme que
havien de ser finançats amb l’impost sobre els allotjaments
turístics.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè els pressuposts de la comunitat per al
2004 en temes de promoció turística estiguin territorialitzats
per illes i gestionats a través dels consells insulars.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir un fons de finançament dels plans
d’excelAlència turística amb una quantitat mínima anual de
12 milions d’euros.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a constituir una mesa de diàleg amb la petita
empresa de l’oferta complementària i les federacions hoteleres
per tal de donar resposta als problemes que generen
l’increment de l’oferta del tot inclòs.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar una política de parcs naturals
dins el diàleg i el consens amb les parts afectades, amb
criteris naturalístics i paisatgístics i no de propietat.

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

- Aplicar i garantir el finançament dels plans de recerca
i desenvolupament i el d’innovació.

- Aprovar, aplicar i finançar el Pla de la societat del
coneixement.

- Prendre les mesures necessàries per tal de garantir
l’accés de la ciutadania de totes les Illes a la xarxa Internet
en condicions d’igualtat i seguretat mitjançant la tecnologia
wi-fi.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a replantejar la modificació del Conveni de
carreteres, en el sentit d’introduir-hi criteris de sostenibilitat
ambiental, de renúncia a les autopistes i respecte a les
competències dels consells insulars i als plans territorials, i
finançar als consells insulars els respectius plans de millora
i seguretat vial.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar el Pla de transports i garantir
pressupostàriament la seva execució.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir els plans d’expansió ferroviària a
Cala Rajada, Alcúdia, Universitat i xarxes tramviàries a les

badies de Palma i Alcúdia-Pollença, així com a iniciar els
estudis per a les línies del sud de Mallorca.

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

- Exigir de les companyies aèries el manteniment de les
tarifes promocionals.

- Exigir del Govern de l’Estat que garanteixi que el preu
de la tarifa bàsica interinsular no superi els 60 i i que
s’inclogui el transport aeri amb la península dins la
Declaració d’obligació de servei públic (amb un 50% de
descompte per als residents).

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. El Grup Parlamentari Socialista ha presentat 30
propostes  de resolució i per tant no sembla ni lògic ni escaient
que vagi aquí desgranant una per una el seu contingut i la seva
defensa. Per tant, em limitaré, amb una primera aproximació, a la
defensa de la concepció i de la ideologia que inspira un gran
paquet de propostes de resolució.

És evident que en aquest darrer debat hem vist la
confrontació de dos models polítics; un, dretà, conservador,
amb una concepció maltusiana i darwinista social, que equipara
llibertat amb el campi qui pugui, la qual cosa vol dir que qui no
pugui no campa, i al servei exclusiu dels agents i dels
interessos econòmics i d’una societat, literalment, sense
crosses; partidari d’una administració mínima i poc operant que
defensa que sector públic és igual a imposts, és a dir que té el
punt  de vista dels rics i dels poderosos, sector públic igual
imposts. I de l’altra banda, una concepció que posa les
persones i no l’economia en el centre; que creu no en una
dimensió màxima o mínima del sector públic, sinó la necessària
i ben dotada de recursos per garantir l’exercici de la llibertat en
termes d’igualtat; perquè la càrrega de l’herència social no
determini la vida, perquè l’educació, la salut, l’habitatge, el medi
ambient i les necessitats bàsiques per a una vida digna siguin
drets reals i no pura retòrica.

Per la dreta, el desenvolupament de polítiques socials
profundes i intenses, el respecte i les polítiques actives en
matèria de medi ambient o incidir en la participació democràtica,
són obstacles a l’eficiència i al desenvolupament econòmic,
tant una política social com una política mediambiental com la
participació democràtica, això són obstacles a l’eficiència; per
tant, hem de minimitzar aquestes tres qüestions per garantir
l’eficiència del sistema. I aquesta no és la concepció que es
defensa des de l’esquerra i des de posicions progressistes, sinó
tot  el contrari, i els països més desenvolupats d’Europa ens ho
demostren; allà on hi ha una coherència entre la política social,
entre el respecte mediambiental i la participació democràtica,
acompanyat tot d’un desenvolupament tecnològic, d’una
formació, d’un increment de l’eficiència del sistema basat en la
qualitat i en l’excelAlència, aquests són els països
desenvolupats.
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Però a més d’aquesta diferència de concepció, n’hi va haver
una altra, que és la diferència de respecte i tarannà. La dret no
accepta, no ja la dissidència, sinó, simplement, la discrepància;
i ens pareix absolutament impropi l’ús de desqualificacions
despectives pels que simplement no estan d’acord amb la
política del Govern. I en feim una condemna explícita d’aquesta
qüestió.

Les propostes  de resolució del Grup Parlamentari Socialista
tenen dos destinataris, el Govern de les Illes Balears i el Govern
de l’Estat. Què demanam al Govern de les Illes Balears?
Lògicament i, en primer lloc, i en coherència amb el que acab
d’exposar, un èmfasi en la política social, en aquells aspectes
que són fonamentals per garantir la igualtat i l’exercici de la
llibertat; l’educació, especialment pel que fa a construcció de
centres, a la millora de la qualitat i a l’increment de la dotació
econòmica per a aquestes finalitats; habitatge, li exigim un pla
de sòl i sobretot preservar les conquestes de l’anterior
legislatura, que no baixi l’esforç, sinó que augmenti en matèria
d’habitatge; sanitat, pel que fa referència a un pacte sanitari
seriós i de ver, al pla sociosanitari i al pla de salut mental.

En segon lloc, unes propostes  de resolució que fan
referència a dos dels sectors més conflictius i que s’han vist
més en el centre del debat polític en aquests tres mesos de nou
govern: l’agricultura, amenaçada per la reforma de la política
agrària comú i per la retirada del fons de l’ecotaxa dedicat al
camp; al turisme, allà on demanam garantir l’execució dels
projectes de l’ecotaxa, el finançament dels plans d’excelAlència
turística, fer front al problema del tot  inclòs i iniciar la
descentralització de la promoció turística.

En tercer lloc, una qüestió que ens ha cridat molt l’atenció
que hagi desaparegut del discurs del Sr. Matas, que és la
referència a la modernització tecnològica de la nostra societat.
El Sr. Matas, ho recordaran, fa dues legislatures era, almanco a
nivell retòric, el gran defensor de la modernització per vies
informàtiques i telemàtiques de la nostra societat; tal vegada les
seves experiències personals amb la informàtica i la telemàtica
l’han duit a apartar-se d’aquest capítol de reivindicacions, però
el cert és que per a nosaltres és molt important subratllar els
plans de recerca, d’innovació, els plans de la societat de la
informació i de la comunicació, de la societat del coneixement,
en definitiva. I aquesta és una qüestió que per a nosaltres
esdevé cabdal, precisament per fer compatible allò que dèiem:
el desenvolupament social, el desenvolupament mediambiental
i l’aprofundiment democràtic i participatiu fer-ho compatible
amb el desenvolupament econòmic.

En quart lloc, cercam el redimensionament de les
infraestructures i la seva adaptació a la sostenibilitat en termes
que ja són prou coneguts per continuar reiterant des d’aquesta
tribuna.

En cinquè lloc, qüestions polítiques de transports:
potenciar, continuar també la política de potenciació del
transport  per carretera; mantenir els plans d’expansió ferroviària
que existien a l’anterior legislatura, i naturalment, el
replantejament de la qüestió relativa a la declaració d’obligació
de servei públic, que no d’interès públic, com va dir tantes

vegades ahir el Sr. Matas, es diu declaració d’obligació de
serveis públics dels vols entre les Illes i entre les Illes i la
Península.

I un altre punt  important, el sanejament de les regles del joc
pel que fa als funcionaris: evitar les depuracions. Estam en una
situació en la qual atemptam molt seriosament contra el sistema
de la funció pública professional i neutral, hem tornat al sistema
decimonònic del botí, allà quan arriba un govern fa net i tots els
funcionaris que han colAlaborat amb l’anterior govern es veuen
depurats, es veuen castigats, es veuen relegats o es veuen en
una situació incòmode i en una situació que minva fins i tot les
seves perspectives de desenvolupament professional, i això ho
volem denunciar des d’aquesta tribuna.

Segon paquet, adreçat a l’Estat. Evidentment, exigim,
demanam millores en el finançament, especialment pel que fa a
l’educació i a la sanitat, i exigència de mesures per al
reconeixement de la insularitat; desenvolupament de la Llei de
règim especial; replantejament del finançament de sanitat i
educació i equiparació al plus d’insularitat. Molt important, en
matèria de seguretat, que és un dels greus dèficits que en
aquests moments té la nost ra comunitat. Equiparació del plus
d’insularitat per a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat;
dotació de mitjans personals i materials, observam amb mol ta
preocupació el descens de les inversions del Ministeri de
l’Interior en el pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2004.
I la millora del finançament a aquells ajuntaments que
subsidiàriament han de suplir les deficiències de la policia
estatal, tant policia com Guàrdia Civil, a través de les seves
policies locals.

I finalment, la reforma del Senat i l’impuls a la participació de
les comunitats autònomes en l’elaboració, en la formació de la
voluntat de l’Estat en la represent ació en els consells europeus
i dins els àmbits on les competències de l’Estat es troben
repartides entre les comunitats autònomes, per la Constitució
i pels estatuts d’autonomia.

En definitiva, un conjunt de mesures inspirades en el
pensament socialdemòcrata, basades en la igualtat
d’oportunitats, els drets socials, la convivència, la seguretat, el
respecte mediambiental, en suma en un model de societat
moderna, europea i progressista, molt allunyada del model de
societat egoista insolidària, antiquada que ens proposava ahir
el Sr. Matas, un model, el del Sr. Matas, més pròxim a les tesis
del partit  republicà del Sr. Busch i del Sr. Schwarzenegger que
a l’Europa dels drets i llibertats de la futura constitució europea.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Per fixar posicions, té la paraula el Sr.
Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Quetglas, la seva intervenció ens
ha paregut que dedicava més temps a fer una valoració del
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debat, des del punt de vista del seu partit, des del seu punt de
vista, que respectam, però no compartim, que a defensar les
propostes  de resolució que avui pretenia el suport de la resta
de grups de la cambra, la majoria de les quals no ha explicat i
que nosaltres no hi podrem donar suport per la seva manca
d’explicació. Vostè ens ha demanat, ens ha dit que presentava
amb aquesta genèrica exposició dos tipus de propostes, unes
que tenien com a destinatari el Govern de les Illes Balears, i
nosaltres li donarem suport a la 16 i a la 27; i unes altres que
anaven destinades al Govern de l’Estat, de les quals, nosaltres,
si bé li donaríem suport  o li donarem suport  a la quinta, a la
sexta i a l’octava, pensam que no tenen moltes possibilitats de
prosperar si vostè no té el suport  dels altres grups. I vostè, que
el seu partit  té representants a Madrid, el que lamentam és que
els seus representants a Madrid, no només ara, sinó en altres
moments que coincidia el govern de Madrid amb el suport del
seu partit, no es dedicàs a reivindicar aquestes mateixes coses.
Així i tot, nosaltres li donarem suport  a la quinta, a la sexta i a la
vuit.

No li donarem suport  a la primera, segona, tercera i quarta
perquè es limiten a fer una valoració del seu discurs, més
pareixen pròpies, no d’un debat parlamentari, sinó de, anava a
dir la “pataleta”, però no ho diré, de la persona que no li agrada
el resultat del debat i vol criticar les formes des del seu punt de
vista.

Quant a la número 7, què passa amb els funcionaris? Miri,
jo, la passada legislatura, que governava el pacte de progrés,
sentia que el Partit  Popular deia el mateix dels funcionaris del
Govern i ara pensava que no tornaria passar i torn a sentir el
mateix del Partit  Socialista amb el Govern. Miri, jo crec que hi ha
funcionaris a la comunitat autònoma que són bons funcionaris,
que segueixen sent bons funcionaris i tenen llocs directius,
llocs claus a la comunitat, hi hagi el govern que hi hagi i són
funcionaris independents que no se signifiquen excessivament
políticament. El que no poden pretendre persones que se
signifiquen políticament és que segueixin estant a càrrecs d’alta
confiança o responsabilitat, normalment a càrrecs de lliure
designació.

A la número 10, que diu que el Parlament de les Illes, en el
moment de la transferència de competències de serveis socials
al Consell de Mallorca, garanteixi l’equilibri econòmic i de
serveis. Miri, Sr. Quetglas, jo crec que hi ha grups que haurien
d’anar alerta quan fan determinades propostes, perquè jo
record la negociació en matèria de serveis socials de la passada
legislatura, els problemes que vàrem tenir per part d’Unió
Mallorquina per fer una llei així com va quedar, i que després
ens vérem obligats a demanar que la seva entrada en vigor no
fos en aquell moment perquè la finançació era absolutament
insostenible, i que jo estic convençut que el Govern de les Illes,
ara en aquest moment, donarà solució, i que vostès me demanin
això és que, bé, no deixa de sorprendre-me.

La número 11 parla de què s’eviti l’enfrontament en matèria
d’agricultura. També no deixa de sorprendre que a la passada
legislatura hi havia enfrontament. I jo crec que no haurien
d’utilitzar els grups socials per fer enfrontament amb els
governs, haurien de ser capaços d’intentar un consens en els

grans temes perquè es puguin treure endavant, sense que
serveixin tot el dia de brega social, no haurien de servir ni els
sindicats ni les associacions per enfrontar-se als distints
governs, siguin aquests o siguin els altres. 

A les 13, 14 i 15 que parlen de matèria d’educació no li
donarem suport. Nosaltres tenim una proposta i que agraïm el
seu suport  i creim que reflecteix millor el sentit  d’aquesta
cambra.

A la número 16 ja li he anunciat que li donaríem suport en
matèria de pacte sanitari allà on estam absolutament d’acord.

La número 18 torna a dir el mateix en matèria de sòl. Per
poder tenir habitatges a un preu raonable només hi ha dues
solucions, o aconseguir sòl a preu raonable o que les
administracions subvencionin directament al comprador la
compra d’aquests habitatges i no hi ha manera. Jo crec que
vostè que ha presidit GESTUR durant 4 anys o durant els anys
que vostè ha estat conseller i que sap que des d’una empresa
que depèn de les administracions han intentat fer sòl
residencial durant 4 anys i no han estat capaços de fer ni una
sola operació de sòl residencial, jo crec que hauria d’anar més
alerta en defensar determinades propostes.

A la número 19 no li donarem suport perquè hi ha una
proposta del PSM  que pensam que reflecteix millor el sentir
d’aquesta cambra i que serà la que tendrà el nostre suport.

A les 20, 21, 22 i 23 no les donarem suport. Les
competències en matèria de turisme són i seran d’ordenació i
promoció turística, almanco a Mallorca, del Govern i m’estranya
que des del seu grup facin aquesta proposta quan la passada
legislatura mantenien actituds absolutament contràries, actituds
absolutament contràries.

La número 24 no tendrà el suport  d’Unió Mallorquina als
parcs naturals, com la passada legislatura no va tenir el suport
d’Unió Mallorquina la declaració de parc de Llevant i el Govern
unilateralment va decidir donar suport  a aquest parc i tampoc
no va tenir el suport  i gràcies a Déu no es va aprovar la Llei de
biodiversitat.

La número 26. Miri Sr. Quetglas, jo l’altre dia no vaig
intervenir en el consell perquè hi havia el conseller responsable
que va dir crec allò que havia de dir. Però m’agradaria, perquè
jo entenc que el PSM o Esquerra Unida-Els Verds estiguin en
contra de la política en matèria de carreteres que amb aquest
protocol que hem signat el Govern de la comunitat i el Consell
de Mallorca es facin, es millorin les carreteres de la nostra illa,
s’arreglin els punts negres, deixin de ser unes carreteres
insegures. Però m’agradaria saber que el seu grup digués
clarament, que ho digués amb valentia quines són les carreteres
que no li agraden i per què, ho assenyali perquè a mi allò que
m’agradaria saber és per exemple, un tema com el segon cinturó
que ara pareix que no els va bé, quan el dia anterior a les
eleccions, que figurava en el programa del Partit Popular i
d’Unió Mallorquina, el candidat del Partit Socialista Obrer
Espanyol va anunciar el dia anterior que ell li donava suport.
M’agradaria que..., no volen que hi hagi la continuació que
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estava pactada en el Pla territorial fins a Llucmajor de la
carretera. No vol que hi hagi una carretera que arribi amb un
temps raonable a Peguera? No vol que la carretera arribi fins al
creure de Sa Pobla com teníem pactat en el Pla territorial? A mi
m’agradaria Sr. Quetglas, i jo li deman, que enlloc de fer
demagògia digui quines són les carreteres que no vol i per què
i ho digui perquè ho sàpiguen els ciutadans i els ciutadans,
com va dir el President i la Presidenta...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

...cada 4 anys ens examinaran. 

La número 27 que parla d’aprovar un Pla de transports,
comptarà amb el suport d’Unió Mallorquina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Per part  del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Per un moment no sabia si em
trobava a la sala de plens del Parlament o del Consell de
Mallorca, però crec que estam en el Parlament.

Bé ja dic que el nostre grup donarà suport a totes les
propostes  de resolució que ha presentat el Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Quetglas, vostè no les ha explicat totes una per
una, però nosaltres sabem llegir i hem cregut que les podríem
entendre. Home, jo personalment tenc una certa dificultat amb
la tecnologia win zip però això és un problema meu i en general
ho hem pogut entendre i crec que estam en condicions de dir
que podem votar afirmativament.

Bé jo de les dues primeres, jo crec que està bé, nosaltres no
hem presentant res semblant ni és massa corrent que es
presentin aquests tipus de resolucions però sí que és important
constatar que efectivament les polítiques socials no han estat
present en el discurs del President, les polítiques socials
concretes, han fet un avanç, al final de la legislatura tal vegada
ja farà algun anunci concret . Ho dic perquè en el debat
d’investidura no va ni citar que n’hi hauria de polítiques
socials, ara ja ha citat que hi hauria polítiques socials, algun dia
tal vegada ens n’explica alguna de concreta. Però vaja crec que
és positiu això.

La proposta número 3 diu que constata que el Govern de les
Illes Balears no compleix el programa electoral. Supòs que ho
diu perquè determinades carreteres no venien en el programa
de’n Jaume Matas, però és que ho tenen molt fàcil ells perquè
cada illa dins el programa electoral diu el que els sembla i
després diuen, complim aquest, no complim l’altre però complim

aquest. És una manera..., els ha anat bé, tal vegada els altres
partits hauríem de fer coses d’aquest tipus a veure si ens
funcionava. Per exemple, les transferències en temes de
promoció turística sí que era una reivindicació inexcusable, per
exemple en el cas d’Eivissa que en altres programes no venia i
ara de totes maneres hem fet un gran descobriment que són les
transferències encobertes. Pere Palau dixit, ara fan
transferències encobertes, aquesta comunitat està avançant.

Bé la número 4 que fan també és una mica, si es vol, atípica
no és dir demanam que es faci tal o qual cosa, però jo crec que
és bo que es citi aquí. S’han dedicat molt de temps a fer un
recull d’adjectius i jo crec que sí és bo retreure al President
d’aquesta comunitat, que és el President de tots, ja que diu no
parlarem del temps passats i no vol insultar i no sé què. Que
moderi una mica el llenguatge i el President de tots, el President
de la comunitat seria convenient que no utilitzés aquest tipus
de llenguatge, però en fi no tenc moltes esperances de què això
sigui així.

La número 5 de règim especial, és coincident o és molt
semblant a altres que hem presentat nosaltres i altres grups. És
una qüestió permanent, la número 6 referida al Senat perquè
sigui una cambra territorial, ho hem demanat tantes vegades i
hi estam completament d’acord.

De la persecució que es veuen sotmesos molts de
funcionaris. Hi estam d’acord i supòs que ho podrem concretar
més en el futur.

Després ve la 8 que té tot  un seguit de subapartats i jo crec
que és important. L’augment de la delinqüència que és greu i la
manca d’actuacions per part  de l’Administració central per
actuar sobre aquest tema o per cobrir les vacants, en definitiva
per fer front a allò que són responsabilitats de l’Estat és
important i això perjudica greument als ciutadans d’aquestes
Illes i perjudica greument la imatge turística. És a dir, un lloc
insegur, un lloc amb molta delinqüència perjudica també molt
greument la imatge turística, jo crec que fins i tot una mica més
que l’ecotaxa.

La Llei de responsabilitat dels menors, número 9. En tenim
pràcticament idèntica, encara que crec que ens arreglaran d’una
altra manera, eliminaran la Llei penal del menor, però estam
completament d’acord.

El tema de l’agricultura que fan vostès per aquí. Jo crec que
sí, hem de lamentar que s’hagi produït uns enfrontaments que
surten del propi Govern de les Illes Balears i de membres del
seu mateix partit  i s’ha de donar suport a l’agricultura i s’han
d’evitar aquests enfrontaments.

La construcció de centres escolars, vostès en presenten
diversos, nosaltres en teníem una però anam en la mateixa línia.

El tema del pacte sanitari i que vostès demanen que el
concretin una mica més. Bé nosaltres també demanam que el
concretin, però tenim una certa prevenció, una preocupació per
veure si el pacte sanitari vol ser al final només un maquillatge
de les llistes d’espera i que a més això ho volen fer desviant
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malalts a les clíniques privades o per privatitzar més gestions
encara dels centres sanitaris. Si la cosa va seriosament, és a dir,
coincidim amb la seva proposta que diguin concretament allò
què volen fer per millorar la sanitat i en podrem parlar entre tots.

Bé, veig que s’encén el llum vermell. Només voldria
comentar les número 18 i 19 seves. Agrair-li que les hagin
presentat com també n’han presentades molt semblants des del
Grup del PSM-Entesa Nacionalista, tot allò que fa referència a
la promoció de l’habitatge. Dic agrair-los perquè nosaltres de
manera lamentable, vull dir per qüestions administratives ens ha
caigut la nostra i si no són per vostès i pel PSM aquest tema no
hauria estat present, com no va ser present en el discurs del Sr.
Matas i creim que és un tema fonamental per als ciutadans de
les nostres Illes. I evidentment nosaltres som partidaris de
polítiques actives, en promoció de l’habitatge i no només
polítiques de subvencionar els propietaris i moltes vegades,
especuladors de sòl per comprar a preus de mercat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Per fixar posicions té la paraula la
representant del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
Sra. Maria Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Hem
escoltat atentament el discurs, o la presentació de les propostes
de resolució del Grup Parlamentari Socialista i li volem dir que
hi estam d’acord en un gran percentatge de totes les que
presenten vostès. A més, coincideixen en certa manera amb
algunes de les que ha presentat  el meu grup. Per tant, faré
incidència a unes quantes que evidentment nosaltres hi
donarem suport.

La número 5 quant al compliment íntegre de la Llei de Règim
Especial de les Illes Balears surt reiteradament en els debats
d’aquesta cambra perquè hi ha un incompliment sistemàtic
d’aquesta llei i per tant, necessàriament ha de sortir fins que no
estigui complimentada en la seva totalitat. 

Una altra reivindicació històrica que nosaltres compartim
des del nostre grup és la reforma del Senat, fins i tot hem
presentat alguna iniciativa en aquest Parlament i creim que és
necessari que la cambra del Senat esdevengui, evidentment, en
l’autèntica cambra de representació territorial.

Quant a la número 8 que fa referència a la millora de les
condicions de les forces i cossos de seguretat de l’Estat. Creim
que tenen un dèficit històric tan en instalAlacions, material,
infraestructures i la mateixa dotació econòmica i dels sous
d’aquestes forces de seguretat. Nosaltres els donarem suport,
però sense renunciar que en un moment o l’altre puguem tenir
o disposar d’una policia pròpia perquè també és una de les
reivindicacions històriques del nostre grup.

A les 9, 10 i 11 també els donarem suport. Quant a la dotació
econòmica suficient per a la responsabilitat penal dels menors
és un cost que hem hagut d’assumir a la nostra comunitat
perquè no es va tenir en compte quan es va aprovar que tendria
unes despeses bastant importants per poder donar compliment
a aquesta llei. I també a la número 10 creim que aquí hi ha un
missatge que tal vegada s’ha de saber entendre i és quan es
varen acceptar les competències en els consells insular de
Menorca i d’Eivissa es va quantificar d’una manera però ara tal
vegada es veu que són insuficients i per tant, s’ha de poder
negociar la dotació econòmica en aquestes illes i que no hi ha
d’haver aquest equilibri que vostès solAliciten.

En els sectors agrícoles totes les propostes que fan són de
donar suport  al sector agrícola i nosaltres hi estam d’acord
perquè hi ha d’haver unanimitats aquí, ni hi pot haver
enfrontaments, ni són bons els que hi va haver a la passada
legislatura, ni són bons els que hi ha actualment perquè el
sector agrari necessita d’un suport majoritari de tots els grups
polítics perquè l’agricultura com a sector primari no podem
deixar que desaparegui d’aquesta terra en favor del sector
secundari o terciari, el secundari evidentment no sorgirà com a
altres comunitats autònomes, però el terciari s’ho està menjant
tot  i el sector primari és bàsic per a l’economia i per a moltes
altres coses que defineixen la nostra terra. Per tant, li hem de
donar suport.

Una altra cosa, s’ha parlat aquí que els governs són els que
han de marcar les prioritats, el Govern nou, jo hi estic totalment
d’acord, però evidentment tots els governs, així com els
ajuntaments i altres institucions, no comencen de zero mai sinó
que és una roda que continua i per tant, hi ha uns compromisos
que els governs nous compleixen els compromisos dels
governs anteriors, amb tot allò que no influeixi en la ideologia
política, o damunt les prioritats, però sí que molts de governs
han hagut d’assumir els compromisos dels anteriors i crec que
el Govern del pacte no va tallar, ni començar de zero, sinó que
també va assumir compromisos adquirits pel Govern del PP
anterior. Per tant, ara creim que el Govern del Partit Popular
hauria de donar suport  a compromisos que va adquirir el
Govern del pacte, sobretot en relació al finançament de
programes i de propostes en favor de l’agricultura que anaven
finançats amb els fons de l’ecotaxa, que hauran evidentment
treure d’altres butxaques del pressupost, però sí que creim que
s’han creat unes expectatives que s’haurien de complir.

Quant a la número 13 nosaltres proposaríem que es retirés
aquesta proposició perquè entenem que va inclosa a la 15, ja
que a la 15 parla que s’ha de renegociar la dotació econòmica
per a les competències d’educació, a fi d’adequar-les a la
despesa real. Per tant, això és la construcció de nous centres i
aniria inclosa aquí. Creim que la 15 defineix millor l’esperit, tot
i que el compartim, però tal vegada la número 13 aniria més ben
raonada que la número 15. De totes maneres el Partit Socialista
ja ens farà saber si la vol retirar o no. I en tot  cas no en farem
qüestió d’aquest tema.

La número 16 parla de què es faci un pacte sanitari. Ja hem
vist que per part  de la consellera hi ha la voluntat de fer aquest
pacte sanitari, però allò que demanaríem és que no es limités a
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fer-se la foto amb tots els portaveus, sinó que el Govern fes
propostes  concretes ja que els primers contactes que hi va
haver entre tots els grups parlamentaris, els representants dels
grups, no es va treure res, simplement es va posar damunt la
taula la bona voluntat. Ara sí creim que és necessari que el
Govern faci propostes concretes damunt aquest tema.

I quant al sòl públic, estam totalment d’acord que s’han de
donar facilitats per oferir sòl edificable. Estam assabentats que
hi ha altres comunitats allà on s’han pres mesures per impedir
que es pugui especular damunt el sòl públic. Per tant, seria
necessari emprendre mesures en aquest sentit perquè aquest
sòl que ofereixen els ajuntaments i que és propietat de les
institucions públiques no es pugui especular amb ells i que es
garanteixi aquest ús majoritari d’aquests sòls per a la promoció
d’habitatges, igualment també donant suport que s’han de fer
polítiques de promoció de l’ habitatge de cara als joves.

Tornam ser una altra vegada a una proposta sobre la
transferència de competències en promoció turística. Creim que
hi ha uns compromisos amb un dels consells insulars que ja
t enen la promoció turística. En canvi creim que no es
compleixen aquests compromisos en l’altra illa. Per tant,
nosaltres creim que s’ha d’equilibrar i que hi ha d’haver el
mateix tractament en una illa i en l’altra. Per tant, també donarem
suport a la 21.

I ja per acabar, totes les altres evidentment les donarem
suport, però a la número 26 ens agradaria que quan vostès
parlen que es modifiqui el conveni de carreteres en el sentit
d’introduir-hi criteris de sostenibilitat ambiental, nosaltres ens
agradaria que hi pogués incloure que a les competències i en
els plans territorials, sobretot en el tema de finançament, que hi
poguessin entrar els desdoblaments perquè creim que, ja hem
parlat del tema, nosaltres hem presentat una proposició en el
tema del finançament de la PM-715 i ja que és una carretera
important, una de les més importants per a les comunicacions
de Mallorca, no veim el motiu de què el Govern de l’Estat no
l’hagi de poder finançar i que hagin d’assumir el cost els propis
ciutadans de les Illes Balears. A nosaltres ens agradaria que si
pogués incloure aquesta modificació perquè s’incloguessin els
desdoblaments.

I per a la resta de les proposicions, les que no hem
anomenades, hi haurà abstenció. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Sr. Quetglas si accepta... ah!, no encara
no. No sé si demanava una ..., però no sabia si era en el mateix
moment que volia contestar la modificació de la Sra. Maria
Antònia Vadell, li ha demanat una modificació.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, jo no havia demanat la paraula perquè en
l’anterior ocasió vostè mateix ha dit que acabessin tots els
torns dels distints grups..., a bé tal vegada no era vostè...

EL SR. PRESIDENT:

No era jo.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Ah no, tal vegada no era vostè, era el vicepresident que el
substituïa.

EL SR. PRESIDENT:

Bé com que a l’anterior debat havíem fixat posicions en el
mateix moment. Però bé, si el vicepresident ho ha dit, respect el
vicepresident. Té la paraula el Sr. Jaume Tadeo

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Després
de l’estudi-míting ideològic sobre propostes que ens ha fet el
representant del Partit  Socialista, allò que nosaltres no sabem
és perquè no les han aplicades durant aquests 4 anys de la
passada legislatura. A més també dir-li al respecte, que com jo
sap perfectament la ideologia que té el nostre partit és una
aplicació de polítiques que tendeixen a aconseguir una millora
de la qualitat de vida i de benestar social per als nostres
ciutadans.

Una volta dit açò, li faig saber que el Partit Popular votarà
en contra de la majoria de les seves propostes, a excepció de la
número 16 i la 27. En primer lloc dir que el nostre grup no entén
com un grup que ha estat governant els darrers 4 anys és capaç
de presentar algunes d’aquestes propostes  que denoten que
governant poca cosa han fet i a més pretenen que les facem
nosaltres. Però pensin, com ja se’ls ha dit des d’aquí, van ben
servits si pensen que nosaltres farem el seu programa electoral.
Nosaltres complirem el nostre programa electoral que el passat
dia 25 de maig va ser el més votat i ens va posar a nosaltres en
el Govern i a vostès a l’oposició.

Així doncs una volta haver fet aquest incís passarem a
destacar una sèrie de les seves propostes. En primer lloc de les
propostes de la una a la quatre, no val la pena dir gaire cosa,
tan sols dir que estan distorsionant molt la realitat.

En allò que es refereix a la proposta número 5, dir que
nosaltres presentam una proposta sobre el REB similar i
consideram que és més ampla.

Referent a la proposta número 7, és clarament un acte
d’hipocresia i faltar a la veritat i és una manera d’intentar
emmascarar allò que vostès varen fer l’any 99.

Pel que fa a la número 8, ja ho estam fent i a més existeix un
compromís d’Estat.

Quant a la número 9, em remet a la nostra proposta número
52.
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Referent a la proposta número 10, no es preocupin perquè
l’equilibri sempre estarà assegurat, no com va fer la seva llei
que estava desequilibrada.

Referent a la proposta número 11, dir que el Govern de
l’Estat ha defensat i seguirà defensant la reforma del PAC des
del seu primer moment.

Quant a la proposta número 12, no es preocupin perquè
farem més d’allò que vostès han fet. I en aquest sentit  em remet
a les paraules del President.

Referent a les propostes  13, 14, 15 i 17, només dir-los que
també els remet a propostes  que nosaltres presentam el dia
d’avui.

Pel que fa referència a la número 18 i 19, dir-los que farem tot
el contrari que vostès han fet, no farem plans ni estudis sinó
que donarem solucions i resultats.

Òbviament la proposta número 20 cau per si mateixa.

Passant a les propostes  21, 22 i 23, recordar-li que ja existeix
el diàleg amb el sector i que hi serà sempre i que es farà una
promoció de les Illes ressaltant la personalitat de cada una
d’elles.

Quant als plans d’excelAlència turística també dir-li que ja
s’estan fent.

En referència a la proposta número 24, dir-los que la nostra
política és que la protecció de la natura ha de comptar sempre
amb la prop ietat privada, cosa que vostès no varen fer en el seu
moment.

Referent a les propostes 26 i 28, una vegada més els hem de
remetre al nostre programa electoral.

Pel que fa a la proposta número 29, és un tema que ja ha
estat aquí bastant debatut. Només dir-li que només en tres
mesos hem presentat  la declaració d’obligació del servei públic
i hem donat una solució al servei interinsular, cosa que no es
va fer els quatre anys anteriors.

Les dues que havia comentat que sí les votaria a favor eren
la 16 i la 27. La 16 ens alegra que hagin recollit la proposta de la
nostra consellera. I pel que fa referència a la 27, efectivament
estam d’acord amb un bon servei públic que sempre sigui
dissuasiu d’emprar el cotxe d’un i per tant, ha de ser un servei
de qualitat.

Resumint un poc dir-li que en aquesta comunitat autònoma
tenim un Govern que executa el seu programa electoral amb el
suport  dels ciutadans de les Illes Balears i no dubtin que no les
defraudarem.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Ara sí té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Pel que fa a la proposta del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista en relació a la proposta
de resolució número 26, cap problema, fins i tot podríem posar
si li sembla bé, després de renúncia a les autopistes, afegir-hi “i
d’incloure-hi els desdoblaments” i amb això ja quedaria
satisfeta.

En relació a la segona proposta, home jo crec que relacionar
la proposta número 13 que parla del finançament de construcció
de centres escolars per un costat i la 15 que allò que demana és
renegociar la dotació econòmica, són dues coses que tenen a
veure, evidentment, les dues coses són doblers per a
l’educació, però la 15 no garanteix el compliment de la 13. És a
dir, si es renegocia s’aconsegueix més dotació econòmica, no
hi ha cap garantia que una part d’aquesta dotació econòmica es
continuï finançant, el Pla de centres de l’anterior Govern que és
una mica l’esperit d’allò que estam defensant. Per tant, jo
mantendria les dues perquè encara que estan relacionades es
refereix als texts lleugerament distintes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Per defensar les propostes del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Maria Salom.

1. El Parlament de les Illes Balears ins ta el Govern de les
Illes Balears a què la figura de parc natural es composi per
finques de titularitat pública i d’aquelles privades que
vulguin adherir-s’hi voluntàriament, així com a preparar un
pla de senyalització per als parcs naturals de les Illes
Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de sanejament i depuració
d’aigües residuals per tal de dotar a cada una de les
estacions depuradores de les Illes Balears d’aquelles
infraestructures i tractaments que garanteixin una millor
qualitat de l’aigua, incloent-hi la generalització del
tractament terciari.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promocionar i fomentar la participació del
món empresarial en els àmbits de recerca i innovació.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que destini els recursos necessaris per tal que
el proper estiu l’anomenada policia turística sigui una
realitat, ja que implicarà una millora en la qualitat del servei
policial que reben els turistes i els residents a les zones
turístiques de la nostra comunitat autònoma.
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5. El Parlament de les Illes Balears constata l’increment
de l’estacionalitat experimentat en els darrers anys i per això
insta el Govern de les Illes Balears que contempli com un dels
objectius prioritaris en matèria de política turística, arbitrar
mesures que siguin necessàries per afavorir la
desestacionalització de l’activitat turística.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a què impulsi la celebració a la nostra
comunitat autònoma de grans esdeveniments esportius i
culturals de projecció nacional i internacional com a element
important de la imatge i promoció exterior de les Illes
Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears constata que la
qualitat és un factor bàsic de la competitivitat turística i en
aquest sentit insta el Govern de les Illes Balears a aprofundir
en la millora de la qualitat turística mitjançant la realització
d’actuacions tan amb l’entorn com amb el producte turístic.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i concretament la Conselleria d’Agricultura i
Pesca que davant la reforma de la Política Agrària
Comunitària, elabori un pla d’actuació encaminat a positivar
les diferents línies d’ajudes que englobarà la nova PAC, amb
la finalitat de garantir i reforçar la multifuncionalitat del
medi rural, basada en una agricultura i ramaderia moderna,
àgil i dinàmica, determinant-se clarament la seva funció
econòmica, dins l’àrea agroalimentària, social, en matèria de
desenvolupament rural, i mediambiental, per la seva
contribució al manteniment i conservació del paisatge.

9. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament les actuacions de la Conselleria d’Agricultura
i Pesca destinades a fer efectius els ajuts als agricultors del
cultiu de patata a Mallorca afectats pels danys meteorològics
de gener del 2003, als agricultors de fruit secs inclosos en els
anomenats plans de millora, així com l’habilitació d’una
nova línia d’ajudes de suport al sector lleter de Balears per
les altes temperatures registrades durant l’època estiuenca
del present any 2003, i del programa Pro alfa, corresponents
als anys 2001, 2002 i 2003.

10. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Salut i Consum perquè elabori un pla per a la contenció
de la despesa farmacèutica.

11. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Salut i Consum perquè dugui a terme la creació de la
figura del Defensor del Pacient de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, així mateix, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a l’elaboració de la
normativa pertinent que garanteixi un temps màxim d’espera
a l’atenció sanitària.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a completar la Llei 11/2001 de 15 de juny
d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears,
mitjançant el desenvolupament reglamentari a què es fa
referència a la seva disposició final primera; així mateix, i

atès que la modernització del comerç és una de les prioritats
que ha marcat el sector, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a aplicar una política de foment
de la formació entre els comerciants i els seus empleats.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar el Pla director sectorial energètic de
les Illes Balears amb la finalitat de garantir el proveïment
energètic als ciutadans de les Illes Balears.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar un pla d’auditories energètiques
en els edificis de la comunitat autònoma, consells insulars i
edificis municipals amb la finalitat d’introduir mesures
d’estalvi i eficiència energètica en l’Administració pública.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a realitzar un Pla d’eficiència energètica a les
instalAlacions d’enllumenat públic de les Illes Balears amb
l’objectiu d’estalviar energia i reduir la contaminació
lumínica que en deriva d’aquestes instalAlacions.

15. Atès la necessitat d’una millor distribució de les places
escolars dels centres públics i privats de la nostra comunitat
autònoma, el Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria d’Educació i Cultura a emprendre una revisió del
mapa escolar i fer les correccions que calguin en el termini
més breu possible.

16. Amb l’objectiu de millorar la preparació i qualificació
professional i difondre el canvi estructural que ha experiment
la Formació Professional en els darrers anys, el Parlament de
les Illes Balears insta la Conselleria d’Educació i Cultura
perquè en el termini de sis mesos iniciï una campanya de
difusió i potenciació de la formació professional reglada, pe
tal d’informar i orientar al públic en general i els sectors
productius en particular.

17. No existint legislació específica en matèria de
biblioteques a la nostra comunitat autònoma i atès la
necessitat de regular la gestió, competències, conservació,
catalogació, inventari, etcètera del patrimoni documental i
bibliogràfic, El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a la presentació de la Llei de biblioteques.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l’ús i el foment de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, fent especial incidència
en la recuperació dels modismes i particularitats lèxiques
pròpies de cadascuna de les Illes Balears.

19. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
el fet que el Govern de les Illes Balears i el Ministeri de
Foment del Govern d’Espanya hagin aconseguit la declaració
d’obligacions de servei públic en les rutes aèries entre les
Illes Balears, i els insta a continuar amb les gestions
necessàries davant la Unió Europea, amb l’objectiu que en el
futur, aquesta declaració inclogui també els vols entre les
Illes Balears i la península.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 8 / 7, 8 i 9 d'octubre del 2003 301

 

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
prolongació de l’autovia d’Inca fins a Manacor.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció d’un tercer carril de l’autopista d’Inca en el tram
Palma-Inca.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció d’un segon cinturó de Palma en dues fases: la
fase I que és la conversió en autopista del tram entre
l’Aeroport i l’autopista d’Inca i la fase II del tram entre
l’autopista d’Inca i la carretera de Valldemossa.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de la variant sud d’Inca.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
prolongació de l’autopista d’Inca a Sa Pobla.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de la fase II d’accés a la Universitat.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
prolongació de l’autopista des de s’Arenal fins a Llucmajor.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de la variant de Llucmajor.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de les variants de Manacor i de Sant Llorenç.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra

d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
prolongació de l’autopista Palmanova-Peguera.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de l’accés al Port de Sóller pel túnel de sa Mola.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en el
condicionament de l’accés a Palma en el tram de via de
cintura-torrent de Sa Riera.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de les variants de Son Ferriol i de Casablanca.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de les variants de Son Servera.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de la ronda sud de Ciutadella.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de la variant de Ferreries.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en
l’adequació de la carretera d’Eivissa-Sant Josep.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en el
desdoblament de la segona ronda d’Eivissa.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció d’un nou accés a l’Aeroport d’Eivissa.
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39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en el
desdoblament de la carretera Eivissa-Sant Antoni i ronda
sud.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el pla urgent d’ inversions aprovat
pel consell d’administració de l’empresa Serveis Ferroviaris
de Mallorca, per a la millora de la seguretat i qualitat del
servei ferroviari. a Mallorca.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra de
construcció del dic exterior d’abric del Port de Ciutadella i
la dàrsena esportiva de Cala en Busquets.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a anar incrementant la dotació pressupostària
del Fons de Cooperació Municipal i escoltar l’opinió de les
federacions i associacions d’entitats locals.

43. El Parlament de les Illes Balears constata que la
realitat social a les Illes Balears és bilingüe i multilingüe i
per tant, insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme una
política lingüística integradora i que doni resposta a la
realitat social, d’acord amb la normativa vigent.

44.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar una solució definitiva al traçat del
torrent de Manacor que passa pel casc urbà.

45. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei
de Règim Especial de les Illes Balears és l’instrument vàlid
per compensar els desavantatges que suposa el fet insu lar  i
insta el Govern de les Illes Balears a continuar desenvolupant
les previsions incloses en l’esmentada llei.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les polítiques actives encaminades
a fomentar i fer efectiva la igualtat d’oportunitats entre homes
i dones.

47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar el Pla d’immigració que fou
aprovat per unanimitat de la cambra.

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les accions necessàries per fer
efectiu un programa d’electrificació rural a cap de Barberia
a l’illa de Formentera, així com el condicionament dels
camins rurals d’aquesta zona.

49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a activar, potenciar i coordinar la política i els
recursos sociosanitaris a les Illes Balears.

50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el projecte d’ordenació i millora del
Port de Sant Antoni (Eivissa).

51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions necessàries davant les
administracions pertinents per tal de redefinir els usos del
Port d’Eivissa i estudiar la viabilitat d’ampliació del Port de
la Savina a Formentera, així com redefinir els usos de
l’esmentat port.

52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les gestions oportunes front el
Ministeri de Justícia per tal de dotar els tribunals de les Illes
Balears dels mitjans materials, humans, infraestructures i
espais necessaris per poder complir dignament amb les seves
funcions jurisdiccionals.

53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions necessàries davant les entitats
públiques i privades per tal de fer efectiva la construcció i
posada en funcionament del Museu de l’illa de Formentera.

54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que al llarg d’aquesta legislatura i de
forma gradual s’elimini l’impost de successions i donacions
entre pares i fills i entre cònjuges.

55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a plantejar en el moment adient les millores
necessàries en matèria de finançament de les competències
d’educació i sanitat; millores que estiguin lligades al fons
d'anivellació poblacional quant a l’educació i a la població
flotant pel que fa a la sanitat.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
El Grup Parlamentari Popular ha presentat  en aquest debat 55
propostes  de resolució, en positiu, crec que hem de constatar
que som el grup que hem presentat més propostes en aquest
debat i com és natural totes elles van en línia en allò que és el
programa electoral del Partit Popular a les darreres eleccions, un
programa que la societat balear coneix, un programa moderat,
centrat i que dóna resposta i dóna solucions als problemes que
té la nostra societat. 

Aquestes propostes  són clares, les que duim avui aquí, són
serioses i tenen un objectiu clar i és millorar la qualitat dels
serveis que dóna la nostra comunitat, tan en matèria educativa,
com en matèria de salut, seguretat ciutadana, matèria de
turisme, agricultura, medi ambient i com no podria ser d’altra
manera en matèria d’infraestructures, carreteres, ports, trens i
depuradores. I explicaré aquestes 55 propostes que
evidentment no llegiré una, o no defensaré una per una sinó
que intentaré defensar en bloc.

Nosaltres deim més seguretat i menys imposts i en aquesta
línia ja des del Grup Parlamentari Popular i el Govern s’està
tramitant aquí en el Parlament la retirada de l’ecotaxa i ara
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proposam suprimir l’impost de successions i donacions,
suprimir-lo entre pares-fills i entre cònjuges i que això d’una
manera gradual al llarg d’aquesta legislatura. Per tant, el Partit
Popular menys imports. I proposam més seguretat i en aquesta
línia volem crear una policia turística i volem que hi hagi el
compromís de fer efectiu que això sigui una realitat abans
d’arribar a l’estiu que ve, és un tema important que implicarà
una millora en la qualitat del servei policial que reben els
turistes i també com no, els residents que viuen a les zones
turístiques. Demanam al Ministeri de Justícia que els tribunals
de les Illes Balears tenguin els mitjans materials i humans i les
infraestructures i els espais necessaris per poder desenvolupar
aquesta tasca amb normalitat.

Les propostes  que presentam són propostes  en positiu,
nosaltres deim sí al medi ambient i també deim sí a les persones.
La primera de les ecologies és la de l’home, sí són
plantejaments distints el seu i el nostre, afortunadament i això
és una realitat concreta i que es materialitzen dret a feina, dret
a habitatge, dret a poder circular per les nostres carreteres
tranquilAlament i segurament. I la gran feina que tenim en
aquests moments des del Grup Parlamentari Popular és
demostrar que aquests nous sistemes d’equilibris ecològics al
voltant de la persona humana preserva més i millor la nostra
naturalesa. Nosaltres deim sí amb aquestes propostes als parcs
naturals, però amb respecte a la propietat privada. Jo comprenc
que el president se'n rigui quan parlam de respecte a la
propietat privada, és normal, ...

(Remor de veus)

Expresident, expresident.

Nosaltres no volem imposicions, Sr. Antich, com feien
vostès, nosaltres volem llibertat, llibertat, perquè els particulars
que tenguin una finca i la vulguin incloure dins un parc natural
ho puguin fer, però no de manera forçada. Nosaltres volem que
s'elabori un pla de sanejament i depuració d'aigües residuals,
volem que es millori la qualitat de la nostra aigua, de les aigües
de les Illes Balears. Apostam, en aquest moment, pel turisme,
per intentar afavorir el que és la desestacionalització turística,
apostam per celebrar grans esdeveniments esportius que
tenguin projecció nacional i internacional, consideram que això
és bo per a Balears, i també fomentar que hi hagi grans
esdeveniments culturals. Hem d'aprofundir en la qualitat
turística mitjançant la realització d'actuacions relacionades tant
en l'entorn com amb el producte turístic. 

Des del Grup Popular estam per garantir el futur de la nostra
agricultura, i per això és necessari garantir i reforçar la
multifuncionalitat del medi rural i, per tant és necessari fer,
elaborar un pla d'actuació per tal de possibilitar les diferents
línies d'ajuda que englobarà la nova PAC.

Des del nostre grup, des del Grup Popular apostam per una
sanitat de qualitat i per a tothom, i en aquesta línia volem que
es creï la figura del defensor del pacient, per donar més
garanties als malalts quan van als hospitals. Volem que es faci,
i així ho demanam al Govern, que es garanteixi un temps màxim
d'espera, volem reduir les llistes d'espera als hospitals, és una

necessitat que reclama la nostra societat. I també volem crear,
que es posi en marxa un pla de contenció de la despesa
farmacèutica, creim que hem de reduir i intentar minvar aquesta
despesa.

En matèria d'educació, apostam, d'una manera clara, perquè
es faci efectiva la lliure elecció de centre escolar, i hem de
començar per fer una revisió del mapa escolar i també apostam
per fer una campanya de difusió i de potenciació de tot el que
és la formació professional reglada.

Des del Grup Popular coneixem quina és la realitat social de
les nostres illes, bilingüe, i per això apostam per una política
lingüística integradora i que es recuperin els modismes, les
particularitats i el lèxic propi de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa
i de Formentera. 

Des del Grup Popular consideram que en matèria d'obres
públiques s'ha de constatar un fet important, i és que s'hagi
aconseguit la declaració d'obligació de servei públic en les
rutes aèries entre les Illes Balears, i aquest és un fet que s'ha de
constatar perquè és important que només a 90 dies s'hagi
aconseguit, i també vull que quedi constància que nosaltres no
renunciam a l'objectiu que en el futur la Unió Europea també
inclogui els vols entre les Illes i la Península.

En matèria de tren, el nostre grup considera que hi ha hagut
moltes presses per part  d'anteriors governants i que no s'han
fet les coses bé, i a posta ara nosaltres hem de fer un pla urgent
d'inversions per millorar la seguretat i també la qualitat dels
serveis ferroviaris a l'illa de Mallorca.

Des del Partit Popular consideram que la Llei de règim
especial de les Illes Balears a dia d'avui continua sent un
instrument vàlid i important, l'instrument més important que
tenim en aquesta comunitat per compensar el fet insular, i
precisament gràcies a aquest règim especial podem aconseguir
garantir el futur energètic a la nostra comunitat, podem
aconseguir amb fons de Madrid que vengui el cable i tenir el
gasoducte a la nostra comunitat. I per això és necessari
modificar el Pla director sectorial d'energia d'aquesta comunitat.

Presentam també un grapat important de vint propostes en
matèria de carreteres. Hi ha molta feina per fer en matèria de
carreteres, durant quatre anys han tengut un conveni amb el
Ministeri de Foment tancat en un calaix i no s'han fet les
inversions que es mereixen els ciutadans de la nostra
comunitat. Nosaltres no volem fer carreteres per capritx, perquè
ens agradi, sinó perquè és una necessitat. La societat balear
reclama, exigeix, creim nosaltres, dels governants carreteres més
segures, amb més capacitat i que la gent hi pugui anar amb
tranquilAlitat i comoditat. Per això nosaltres, des del Grup
Popular, instam i demanam al Govern que vint actuacions
concretes en matèria de carreteres avui siguin aprovades aquí,
en aquest parlament, amb un ampli consens.

També demanam des del Grup Popular executar el més aviat
possible la construcció del dic exterior de bric del port de
Ciutadella i la dàrsena esportiva de Cala en Busquets.



304 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 8/fascicle 4 / 7, 8 i 9 d'octubre del 2003 

 

Des del Grup Popular consideram que s'han de fer polítiques
actives encaminades a fomentar i a fer efectiva la igualtat
d'oportunitats entre homes i dones. 

Així mateix volem que aquell pla d'immigració que es va
aprovar fa quatre anys per unanimitat en aquest parlament i que
també l'han tengut arraconadet dins un calaix, sense tocar-lo i
parlant, això sí, molt de la immigració, nosaltres el volem treure
de nou i dur-lo perquè es pugui complir. I això ho demanam a
una de les nostres propostes.

També volem, per a Formentera, que es duguin endavant
tota una sèrie de programes d'electrificació rural a Cal de
Barbaria i l'acondicionament d'una sèrie de camins rurals.

Des del Grup Popular apostam pels recursos sociosanitaris,
assignatura pendent i importantíssima per al futur d'aquesta
comunitat, i per això volem impulsar projectes per activar,
potenciar i coordinar la política de recursos sociosanitaris a la
nostra comunitat. 

I també a Eivissa volem i creim que és important dur
actuacions per redefinir els usos del port d'Eivissa i estudiar la
viabilitat d'ampliar el port de sa Savina a Formentera.

Aquestes són part de les 55 propostes presentades pel
Grup Parlamentari Popular, també dir que creim que és important
i que és oportú que el Govern d'aquestes illes plantegi a Madrid
la millora en el finançament de les competències en matèria
d'educació i en matèria de sanitat. I això nosaltres ho farem
efectiu, a nosaltres no ens sap greu, quan és just, anar a Madrid
i reclamar uns doblers per millorar un finançament d'unes
competències que en aquests moments tenim i exercim a la
nostra comunitat.

En definitiva, aquestes propostes  signifiquen que nosaltres
apostam, des del Grup Popular, pel futur, per un futur millor, i
crec que amb això el que intentam és recuperar el temps perdut
al llarg d'aquests quatre anys amb el pacte de progrés, que
parlar parlaren molt, però fets en feren molt pocs. Nosaltres, en
tres mesos, i el que ens queda fins al final de legislatura,
demostrarem que es poden fer coses bones i que es pot millorar
el futur de la gent que viu a la nostra terra.

Gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Per fixar posicions, té la paraula el Sr.
Nadal del Grup Mixt.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres, des d'Unió Mallorquina,
donarem suport  a les propostes  del Grup Popular, a unes
perquè coincideixen amb propostes  del nostre programa
electoral, a d'altres perquè ens semblen raonables i d'altres
perquè suposen una aposta de futur que reclama més

inversions des de Madrid, que des del nostre grup volem donar
suport.

La primera, que demana que els parcs naturals s'integrin per
finques de titularitat pública i aquelles privades que s'hi
vulguin adherir voluntàriament, ens recorda les propostes que
feien durant la passada legislatura i que vàrem incloure al
nostre programa electoral i, com no podria ser d'una altra
manera, tendrà el suport del nostre grup. Així com les propostes
en matèria de turisme i agricultura.

Quant al pla director sectorial energètic, ja vàrem dir ahir
que apostàvem pels dos sistemes i que crèiem que no era
necessari optar per un, l'important és aconseguir el finançament
suficient per tenir garantit el subministrament d'energia
elèctrica, el subministrament d'energia tal com ens mereixem els
ciutadans d'aquestes illes.

Respecte de la 14, a la qual també donarem suport, voldria
fer-li reflexionar que dependrà la seva eficàcia del finançament
que el Govern de les Illes hi posi en aquest destí, perquè està
bé fer un pla d'auditories energètiques als edificis de la
comunitat autònoma, consells insulars i edificis municipals,
però només es farà efectiu si el Govern posa els mitjans
necessaris perquè això es dugui endavant.

Coincidim amb les propostes  en matèria d'educació que
figuraven també en el nostre programa.

A les propostes  18 i 43 que parlen del foment i de la
promoció de la nostra llengua, també els donarem suport.
Agraïm la declaració que va fer, primer la presidenta d'Unió
Mallorquina, i després el president del Govern sobre la unitat
de la llengua.

A les propostes  20 a 39 també hi donarem suport. Crec que
és el que reclamen els ciutadans en matèria de carreteres, un
tercer carril a l'autopista d'Inca, un segon cinturó a Palma, que
els ciutadans quan varen ser les eleccions, la majoria de partits
o els partits que obtengueren més suport a les darreres
eleccions, jo diria que quasi entre un 80 i un 90% del suport
dels ciutadans d'aquestes illes duien al seu programa o s'havien
manifestat públicament a favor del segon cinturó; estam a favor
de la variant d'Inca, de l'autopista Inca-sa Pobla; de la segona
fase de l'accés a la Universitat, de continuar de s'Arenal fins a
Llucmajor, de la construcció de la variant de Llucmajor, de les
variants, molt necessàries, a Manacor i a Sant Llorenç, de la
prolongació de l'actual autopista de Palmanova fins a Peguera
amb el traçat que havia fet el Govern de les Illes Balears
l'anterior legislatura, de la construcció d'un accés al port de
Sóller i el túnel de la Mola, de l'acondicionament de l'accés a
Palma, i el tram que hi ha des de la via de cintura fins a sa Riera
tot  fent una façana marítima a Palma, de les variants de Son
Ferriol i Casablanca, de la variant de Son Servera, també de la
ronda sud de Ciutadella, la variant de Ferreries, l'adequació de
la carretera Eivissa-Sant Josep, la ronda d'Eivissa, l'accés a
l'aeroport d'Eivissa, carretera d'Eivissa a Sant Antoni, ronda
sud, etc., etc. Per això els donarem el nostre suport per
aconseguir un finançament adient per part de l'Estat perquè es
duguin a efecte aquestes infraestructures viàries que són tan
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necessàries a la nostra illa i que no pretenen en cap cas una
sobredimensió sinó adaptar-se a les necessitats que tenim
segons la població actual. 

Mostram la nostra satisfacció a la 45 per al suport que volen
donar al REB, tant de bo, nosaltres l'hem demanat moltes
vegades en aquest parlament i l'hem dut al nostre programa
electoral, tan de bo que s'aconsegueixi un millor finançament.

I impossible estar en contra de la 46, de les mesures
encaminades a fomentar l'efectiva igualtat d'oportunitats entre
homes i dones.

A la 52 també felicitar-nos si aconsegueixen aquest major
finançament, tendran el nostre suport. 

I coincidim, perquè figurava en el nostre programa, amb
l'eliminació de l'impost de successions i donacions entre pares
i fills.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Per fixar posicions, pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Per fixar posicions respecte de les propostes de resolució
presentades pel Partit  Popular, ha quedat palès en aquest
debat, si és que no hi estava ja abans, que representam
projectes i models diametralment oposats, diferents i, per tant,
en definitiva, amb diferències substancials. A pesar de tot,
nosaltres no caurem en el que han caigut vostès avui aquí, que
és anunciar que no votaran cap de les propostes de resolució
que hem presentat  nosaltres, ni tan sols les que coincidim, ni
tan sols aquestes, clara demostració d'una actitud sectària i poc
útil de cara al futur.

Nosaltres sí, nosaltres votarem quinze de les propostes de
resolució que vostès presenten aquí, perquè, quan coincidim
en política en una sèrie de temes, no ens cauen els anells, com
ja vaig dir a la tribuna l'altre dia, de reconèixer el que estam
d'acord i de donar suport  a allò on coincidim. És el nostre estil,
ho ha estat abans, ho és ara i ho continuarà sent durant tota la
legislatura.

Per tant, donarem suport  a 15 propostes  de les que
presenten aquí, i per evitar ara enumerar-les totes, perquè no
tenc temps en una intervenció de cinc minuts, diré que
coincideixen amb tota una sèrie d'aspectes, algunes també les
hem presentades nosaltres, com per exemple el tema del
finançament de l'educació i de la sanitat o d'altres temes
determinats. En definitiva, amb les que coincidim tendran el
nostre suport.

Ens abstendrem a 10 de les seves propostes de resolució
perquè, a pesar que coincidim amb els objectius que marquen
aquestes propostes, no tenim dades suficients per conèixer de
quina forma es volen implementar, de quina forma es volen
posar en marxa algunes d'aquestes propostes i, per tant,
consideram que fins que no tenguem més coneixement, és
agosarat, tenint en compte algunes de les seves línies i
iniciatives, donar suport a una cosa que després en concretar-
se igual un té sorpreses desagradables des del nostre punt de
vista.

I, per últim, volarem en contra la resta de propostes que, en
definitiva, són les que fan referència als elements que ens
confronten i que han aparegut en aquest debat que hem tengut
durant aquests dos dies en aquesta cambra, per exemple no
donarem suport a les propostes referents a carreteres referides
a Mallorca, perquè no coincidim globalment amb el pla de
carreteres, ja ho hem expressat així, ja hem donat les nostres
opinions, ja les donàvem, responem al nostre programa
electoral i no enganam ningú, ja vàrem dir el que pensàvem i és
el mateix que deim ara, per tant, a pesar que amb alguns
aspectes, algunes variants, algunes coses que plantegen hi
podríem estar d'acord, sense veure-les més concretades, no els
donarem suport.

Sí ho farem, ens abstendrem en algunes propostes respecte
de carreteres a Menorca i a Eivissa en funció del que he dit
abans, ens abstendrem perquè no tenim coneixement, encara de
com es concretaran.

No donarem suport  lògicament a les propostes  de resolució
que fan referència al cable i al gasoducte, i no repetiré el debat
que hem tengut aquests dies aquí i que tots vostès coneixen;
no donarem suport a les propostes que fan sobre la llengua
perquè els consideram a vostès culpables d'un debat fals que
s'ha situat en aquesta societat de forma injustificada des de la
campanya electoral i durant aquests tres mesos i, per tant tot el
que fa referència a això o es canvia o es lleva d'enmig de la
societat un debat fals i perillós que ens du a una confrontació
o no són creïbles cap de les propostes que puguin fer en
aquest sentit.

No donarem suport  a les propostes que fan referència al
servei públic del transport aeri pels arguments als quals m'he
referit abans, tant quan argumentava a favor de les propostes
del PSM  com en relació amb les intervencions que hi va haver
ahir. I tampoc respecte del dic exterior del port de Ciutadella o
a l'ampliació del port de sa Savina.

En definitiva, en coherència amb les nostres propostes, en
els temes que coincidim a nosaltres no ens costa gens, com ho
podran constatar durant aquests quatre anys en aquesta
cambra, dir que coincidim i que hi estam d'acord; ens
allunyarem de posicions sectàries de les quals hem tengut
bastants mostres aquests dies en aquesta cambra i que em
preocupen, perquè són un clar retrocés en els estils
democràtics i de bon conviure democràtic que serien desitjables
a una societat com la nost ra, nosaltres no caurem en això. I,
evidentment, en el que discrepam, en els elements de
confrontació, ens hi trobaran vostès en contra perquè això és
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el que ens demanen els nostres electors i això és el que
nosaltres pensam.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Per fixar posicions, per part del PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
s'estranyava el Sr. Font quan defensava o s'oposava a les
propostes  del nostre grup, d'algunes de les propostes que
férem. La veritat és que ahir vespre nosaltres ens estranyàrem
de totes, vaig anar a mirar tot  d'una qui ho havia signat, i vaig
dir "uep!, mestre Joan és dels meus", perquè després de tants
de dies de sentir programa, programa, programa, i de tanta
confiança en un nou equip de govern, ara resulta que el grup
parlamentari que dóna la confiança a aquest equip de govern,
li ha de presentar 55 instàncies perquè facin coses, dius "uep!,
o el programa falla o no confiam amb les persones que tenim en
el nostre govern".

Resulta que fins i tot  insten a fer coses, instau a fer coses
que ja han estat posades a exposició pública i algunes a punt
d'adjudicar. Així no és estrany que es pugui instar a fer tantes
coses, però compartim una part d'aquesta desconfiança en
l'equip de govern, i vos farem costat en algunes d'aquestes
instàncies.

Evidentment, en temes viaris estam en contra d'aquestes
propostes  seves que insten a fer més autopistes, d'aquest tema
n'hem parlat moltes vegades i segurament en parlarem moltes
més, no és el moment de tornar a obrir el debat, però vostès
saben quina és la nostra postura i nosaltres sabem quina és la
seva. Som ben conscients, també, de la necessitats que tenen
les carreteres d'aquestes illes que s'hi facin actuacions i de la
necessitat de les circumvalAlacions a les zones urbanes. Som
conscients que són moltes les poblacions que necessiten treure
el trànsit de dins el nucli urbà, però els models de variants
convertits en autopistes enormes que vostès ens proposen,
perquè no és el nostre model, entenem que hi ha altres models
de treure el trànsit de les poblacions, i evidentment en aquest
temes no tendran el nostre suport, i en alguns temes ens
abstendrem.

Des del PSM, evidentment, no valoram positivament l'acord
a què vostès han arribat en matèria de vols. Ja vàrem tenir un
debat, no és aquest l'acord que nosaltres volíem, era un altre.

Sí que tendran el nostre suport en la millora del servei
ferroviari, nosaltres hem presentat  una cosa semblant, en
aquest pla d'auditories que reclamen, en aquest pla d'eficiència
energètica. També estam d'acord que instin a presentar una llei
de biblioteques, està redactada per tant el Govern només l'ha de

presentar. I estam d'acord amb vostès també a incrementar el
fons de cooperació municipal, els que compartim tasques en els
municipis ho agrairem molt.

Evidentment, ens abstendrem en aquelles propostes  amb les
quals compartim la filosofia del que vostès han escrit, però que
els fets, el dia a dia i la història del Partit  Popular ens fa dubtar
que després les solucions realment no siguin contràries al que
havien escrit, com per exemple en el tema de la llengua catalana,
vostès fan un parell de propostes, a la 43 insten el Govern a dur
a terme una política lingüística integradora, nosaltres hi estam
totalment d'acord, així com vostès ho han escrit, però els fets
d'aquests dies, les mesures que s'han pres des que hi ha aquest
nou govern realment són contràries a això que vostès insten.

En el tema de REB, evidentment i ho ha dit molt bé la
portaveu del Partit  Popular, és l'instrument vàlid avui, a dia
d'avui, però nosaltres som conscients i estam convençuts que
n'hi ha de millors i que això no ens ha de fer, el que sigui vàlid
avui no ens ha de fer renunciar a poder tenir un concert
econòmic, que seria molt millor que aquest REB.

Per tant, Sr. Huguet, el programa del meu partit fa trenta
anys era prohibit, fa 27 anys eren utopies, i avui en dia fins i tot
vostès duen punts d'aquests dins el seu programa. Per tant, les
utopies poden arribar a ser realitat, i nosaltres continuarem
lluitant perquè vostès també les puguin fer realitats.

Ja fixant posicions, els votarem que no a les propostes 1, 19,
20, 21, 22, 24, 26, 29, 37, 39, 41 i 51; parlen d'autopistes i parlen
de ports per a Eivissa entre d'altres coses.

Ens abstendrem, i ja li he dit els motius, que compartim la
filosofia del que diuen que volen fer però no les concrecions
que després vostès aporten, a les propostes  4, 5, 7, 9, 13, 15, 23,
27, 36 -això és com al bingo-, 37, 38, 43, 45 i 50. No em voldria
haver equivocat.

Li votarem que sí a tota la resta, que són moltes, i no les diré
perquè són moltes, per tant sí que estam d'acord amb moltes
coses.

També li volia fer dues transaccions. A la 16, on parla de la
formació professional, on diu "perquè en el termini de sis
mesos iniciï una campanya de difusió... ", escolti, no iniciïn cap
campanya, n'hi ha una d'iniciada i simplement es tractaria de
continuar, no és necessari esperar els sis mesos, la formació
professional va tenir una gran campanya, fins i tot  es varen fer
fires de formació professional, per tant aquí basta que llevi això
i posi "continuar", i no haurem d'esperar sis mesos, podrem
seguir amb el que hi havia començat, així no perdríem aquest
mig any, no retardaríem mig any aquest foment a la formació
professional.

I després, a la 55 on parlen d'"instar al Govern de les Illes
Balears a plantejar en el moment adient les millores necessàries
en matèria de finançament de les competències d'educació i
sanitat, millores que estiguin lligades al fons d'anivellació
poblacional quant a l'educació i a la població flotant pel que fa
a la sanitat ", nosaltres creim que el moment adient és ara. Ara
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és el moment que el Partit Popular demostri que realment vol
negociar això amb Madrid, ara, no diguin als ciutadans, no els
facin xantatge dient "si ens votau el mes de març, tal vegada
ens donaran això", és molt més elegant presentar-se a les
eleccions dient "mirau, el Partit Popular de Madrid ens ha donat
ara un millor finançament". Vostès que diuen que tenen bo, ara
tenen bo, el mes de març no ho sabem si en tendran, de bo,
demostrin-ho ara, i el mes de març quan es presentin, quan
sigui l'hora de fer campanya, diguin "al final ens donarem així,
imaginau-vos en quatre anys què més ens poden donar". Crec
que seria una manera ben elegant de començar aquest nou
tarannà que vostès explicaven. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Per fixar posicions, per part  del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Los
economistas, incluso el mismo Friedman, el inspirador de
Pinochet y de los discursos del presidente provisional Sr.
Matas, decían que las tres preguntas claves de su ciencia son
el qué, el cómo y el cuándo, referidas, naturalmente a los
procesos productivos. 

Refiriéndonos a estas propuestas de resolución, si
aplicamos estos tres interrogantes a estas propuestas de
resolución, podemos decir que respecto al qué de las mismas,
es decir a lo que pretenden, respecto de una mayoría podemos
estar de acuerdo, podemos estar de acuerdo en que se hagan
planes de saneamiento, podemos estar de acuerdo en
promocionar la investigación, en promocionar la imagen exterior
de Baleares, etc., etc., todo eso nos parece positivo, y por ello
votaremos favorablemente a 31 de las 55 propuestas, ni más ni
menos. Eso sí, sin dejar de advertir que están tan desnudas en
su mayoría como su socio de gobierno en Ciutadella cuando
muestra sus argumentos.

(Rialles i aldarull a la sala)

Ya que en ninguna de ellas se establece ni siquiera cómo lo
van a hacer, ahora no es un reproche excesivo que no
contengan el "cómo", puesto que en las propuestas de
resolución no hay camino suficiente para explicar demasiadas
cosas. Ahora, lo que sí es un reproche mayor es que no dicen
plazos para la ejecución de las propuestas  de resolución, lo
cual es síntoma, o bien de vagancia o bien de conciencia de
limitaciones, qué lejos queda aquello del feina, feina, feina del
Matas 1, ahora es el Matas 2, el retorno, gobierno sin plazos.
No hay plazos, sólo hay dos plazos: uno que ya lo ha advertido
quien me ha precedido en el uso de la palabra, seis meses para
iniciar una campaña de publicidad que ya está iniciada, lo cual
indica la rapidez ejecutiva del Gobierno; y otro plazo que hay,
atiendan bien, es el siguiente: “54. El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears per tal que al
llarg d’aquesta legislatura i de forma gradual...”, la única que
tiene plazo es “para lo largo de esta legislatura”, ¿para cuándo
son las demás? Si para la única que ponen plazo es a lo largo,

la única que precisan que es para esta legislatura es ésta, es la
única, ésta y la de los seis meses, ¿las otras que son para más
allá? Mal vamos de esta manera.

(Algunes rialles)

Propuestas que estamos a favor ya he dicho que hay
muchas, pero nosotros estamos a favor, pero me parece que
dentro de su grupo no tienen la unanimidad que precisarían,
hace un momento ha salido el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular a hablar aquí y ha dicho, textualmente: nosotros no
haremos planes. Propuesta número 2: elaborar un pla de
sanejament. Propuesta número 8: un pla d’actuació encaminat
a positivar les diferents línies d’ajudes . Propuesta número 10:
un pla per a la contenció de la despesa farmacèutica.
Propuesta 13: un pla director sectorial energètic. Propuesta
14: desenvolupar un pla d’auditories. A la 14 me he cansado,
cinco planes a la 14; no haremos planes, trabajaremos. ¿Qué es
esto? ¿Es un hereje, no nos aclaramos, qué pasa aquí? ¿Qué
van a votar en contra de estos planes? Aclárense.

Pues bien, votaremos a favor de muchas de ellas, aunque
algunas con algunos peros, por ejemplo, la número 6, impulso
de grandes acontecimientos, hombre, después del fracaso de la
Copa de América, de la vueltecita de Schumacher o del Tour de
Francia, que hoy nos hemos enterado que por lo visto no se va
a hacer, etcétera, tenemos nuestras reservas. Pero bueno, les
apoyamos ésta.

Auditorías de ciencia energética se las apoyamos también,
aunque en Menorca y otros sitios ya está hecho.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No, déjelo, déjelo, Sr. Presidente, da igual. La carretera de
Ibiza-San José ya está adjudicada, no tengo más remedio que
apoyárselo.

Acondicionamiento de caminos rurales, está transferido a
los consells y si lo hacen, si hacen esto con un consell háganlo
con todos no sólo con los que son nostres , háganlo con todos,
no solamente con unos.

Ahora, la 52 no tiene desperdicio tampoco. Se reconoce,
vamos a ver, 52, El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a realizar las gestiones oportunas
delante del Ministerio de Justicia para dotar a los tribunales de
las Islas Baleares de los medios materiales, humanos,
infraestructuras y espacios necesarios para poder cumplir
dignamente con sus funciones jurisdiccionales, o sea, vaya
joya que le envían al Sr. Aznar López. En estos momentos no
están cumpliendo dignamente con sus funciones. Algo de
razón tienen en el sentido de que están infradotados de medios,
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eso es cierto, me alegra que lo reconozcan y que hagan ese
propósito de la enmienda, naturalmente.

Nos abstendremos en otras, y se trata de aquella serie de
propuestas  con las que estamos en principio de acuerdo, pero
que, al no estar claro su desarrollo, nos obliga a la abstención.
Son, por ejemplo, propuestas  que tienen que ver con carreteras,
por ejemplo la construcción de la variante sur de Inca, que es
la 23, estamos de acuerdo en que se debe construir la variante
sur de Inca, pero no sabemos el modelo que van a utilizar ni si
a la variante le va a afectar en su trazado el efecto Cabrer -
efecto Cabrer, dícese de aquel fenómeno que afecta a los
trazados de red viaria según el cual el inicio de una carretera se
puede desplazar 30 quilómetros del origen previsto, sin
apartarse de la idea inicial-; naturalmente, si el efecto Cabrer se
aplica, se ha aplicado ya a la Palma-Manacor, que ahora sale de
Inca a Manacor, 30 quilómetros, sin que milagrosamente se
haya movido del proyecto inicial, así pues estamos a favor de
la variante de Inca pero si le aplican el efecto Cabrer ésta puede
pasar por Sóller.

(Rialles)

Así que, cuando veamos los proyectos redactados,  su
modelo, su trazado y las eses de señor que lleven -ese de señor
se dice de aquella curva que se hace para no deprimir a un
miembro de la sociedad civil, comanditaria o anónima.

(Rialles)

Pues cuando veamos las eses de señor y demás nos
pronunciaremos sobre las mismas.

Hay otras que votaremos en contra. Nos hemos reservado
el voto en contra para las auténticas barbaridades, por ejemplo,
que el Gobierno de Baleares sufrague los gastos de la policía
turística. ¿La seguridad no es una competencia del Estado, el
régimen fiscal especial o el régimen especial de Baleares no dice
que nos tienen que traer el dinero aquí para seguridad, y ahora
se lo vamos a dar nosotros? ¿Ese es el desarrollo del régimen
fiscal? Eso es el desarrollo del régimen fiscal al revés, hombre,
creo que eso se lo tienen que pensar, por eso votaremos que
no.

Votaremos que no, también por ejemplo, a la 19, sobre la
declaración de servicio público de los vuelos interinsulares, por
motivos que ya se han explicado no podemos estar de acuerdo.
Aunque llamamos la atención sobre este tema importante, se
reconoce que no se incluyen los vuelos entre la península y
Baleares. Los vuelos entre la penínsular y Baleares hasta hace
poco era imposible, ahora puede ser; cuando nosotros
decíamos que no se habían incluido, que se debían de haber
incluido, ahora se nos dice que sí que puede ser.

Naturalmente, votaremos en contra de la autovía de Inca a
Manacor, por ser un atentado a la ordenación del territorio y al
paisaje.

Votaremos en contra de la 43, también específicamente, que
se refiere a que Baleares es bilingüe y multilingüe. Y ciertamente

aquí se habla el castellano, el catalán y el hermeneuta, todos
recordarán; prueba de ello es que la resolución ésta incluye
palabras en hermeneuta, fíjense, dice: Dur a terme una política
lingüística integradora i que “dongui” resposta a la realitat
social, “dongui”, eso qué está, ¿en qué idioma está, en dongo-
dongo, en hermeneuta, en qué idioma está?

(Rialles)

Debe estar en el mismo idioma que esa persona humana que
se nos repite constantemente desde los portavoces del Partido
Popular, yo no he llegado a distinguir todavía lo que es una
persona humana y lo que es una persona, pero en fin, supongo
que con estos cuatro años lo podremos ir distinguiendo.

Y por último, y con esto acabo ya, el impuesto de
sucesiones. Ustedes dicen que van a quitar el impuesto de
sucesiones, que lo van a quitar de forma gradual. Observen la
paradoja, un impuesto, la ecotasa, que no lo pagan los
hoteleros, pero que les molesta, los principios, por hablar
dignamente, que les molestan los principios a los hoteleros, se
retira el primer día corriendo; ahora, el de sucesiones, éste
poquito a poco y con calma. Bueno, es una paradoja. Ahora,
nosotros no estamos de acuerdo en que sea un impuesto
injusto porque es un impuesto directo que quien más paga es
quien más hereda, quien más paga es quien más dona. Y
consideramos que es una auténtica paradoja que con esta
política un cónyuge que dé a su cónyuge, que regala a su
cónyuge 1000 millones, normalmente no se regalan 1000
millones por liberalidad, todos me entienden porque eso (...)
regalar de un cónyuge a otro cónyuge, no suele ser por
liberalidad, pues pagará impuestos cero. Mientras que un joven
que se compre una casa con hipoteca a 30 años pagará el 7%.
Nosotros no estamos de acuerdo, vayan a lo que es más
importante socialmente.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, vagi acabant, per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, acabo ya, Sr. Presidente. Acabo, si quieren, puedo seguir
a mí me da lo mismo.

(Remor de veus)

Quería decir con ello que nosotros en algunas cosas
podríamos estar de acuerdo con respecto al impuesto de
sucesiones, sobre todo si se distingue en razón de la fortuna,
no podemos tratar igual a una persona que hereda 50 viviendas
que una persona que hereda una única vivienda, por eso
precisamente votaremos en contra.

Nada más, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Diéguez. Sí, Sr. Joan Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari del PSM
ens ha fet dues transaccions. Tornarem agafar el fil de la
serietat d’aquest debat, posarem entre parèntesi aquesta
escenificació d’opereta bufa que ens ha divertit molt, i ane m  a
la transacció que vostè presenta.

La número 16. Miri, és cert que hi hagut i s’ha posat, i ho
vaig reconèixer, l’activitat que va dur la Conselleria d’Educació
i Cultura que en certs aspectes no hi vam estar d’acord, però es
va reconèixer la gran inversió en infraestructures i d’altres
coses que s’havien fet i crec que adequadament i educadament,
adequadament. En el tema d’aquest pla o d’iniciar en sis mesos
aquesta campanya és pràcticament la continuació, però amb un
altre horitzó: té una valoració de resultats i sobretot de la
implantació i de la revalorització que ha de suposar la formació
professional dins les nostres illes i en funció de la demanda
professional que tengui les nostre illes. És en aquest sentit i per
tant nosaltres no podem fer açò i dir ho començarem demà, el
que està en marxa continuarà i d’aquí a sis mesos s’haurà fet
aquesta valoració i aquest diagnòstic per continuar amb
aquesta campanya, i sobretot ja molt més concretada a les
necessitats que tenen les nostres illes.

I per suposat  nosaltres el que sí li agraïm és aquest acte de
fe que dóna per fet vostè que nosaltres també ho tenim, que
nosaltres també ho tenim aquest acte de fe que dóna vostè que
el Govern serà el mateix que hi ha ara, del mateix color polític
que hi ha ara, després de les eleccions; però per fer aquesta
qüestió, que és un compromís que hem adquirit aquí i que el
vam adquirir també amb el programa i a la campanya electoral,
s’ha de fer un diagnòstic, s’ha de fer una valoració. No es pot
anar a dir anem a veure què és el que ens fa falta, s’ha de saber
que realment s’ha de quantificar i per tant, tot  el que puguem fer
nosaltres ara, que ja sabem que hi ha uns pressuposts generals
de l’Estat presentats, que ha d’estar emmarcat dins una
negociació global del sistema de finançació, que ha d’anar
encardinat dins el que és el règim especial per a les Illes Balears,
que, a més a més, ha de tenir en compte la peculiaritat insular;
que, a més a més, s’ha de fer la valoració de la població flotant,
no es pot fer ara, s’haurà de negociar amb plena certesa que el
que es demana es pot  aconseguir. I aposta per açò aquesta
transacció nosaltres no la podem acceptar.

Jo li faig una altra proposta: vostès es comprometin
exactament el mateix que nosaltres, governi qui governi a
Madrid. També ho posin dins la campanya electoral, governi
qui governi a Madrid després de les eleccions de març
nosaltres també ho defensarem. I així ho durem tots en el
programa, perquè en aquesta crec que ahir hi va haver una
coincidència. No vegi bubotes allà on no n’hi ha.

Per tant, aquestes dues no les podem acceptar.

I res més, moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Huguet, governi qui governi a
Madrid i governi qui governi a les illes, el nostre partit sempre
ha tengut dins el programa i li han fet moltíssimes vegades
costat al seu, sinó repassi els diaris de sessions, quan a Madrid
no governaven els seus. Jo no és que estigui confiada que els
seus tornin governar el mes de març, jo no hi confiï gaire en
això, el que me tem és que això sigui una arma que vostès
utilitzen fent xantatge a les persones d’aquestes illes dient si
ens votau a nosaltres ens ho donaran. Si ens ho volen donar
ens ho poden donar ara.

Si volen fer un estudi, agafin la liquidació...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mascaró, perdoni, ...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

... agafin les liquidacions del pressupost de sanitat i
educació i veuran el dèficit que hi ha hagut i sabran quina és la
necessitat que hi ha.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mascaró, Sra. Mascaró, faci cas a Presidència almanco,
ja que li he donat la paraula; només era per si acceptava o no la
proposta que li havia fet el Sr. Huguet, no per entrar en debat.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Evidentment, perdoni, però no, no ho acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Però bé, no escalivin la Presidència perquè després no
donarà paraules.

Dit això i acabat el debat de la totalitat  de les propostes
presentades se'n farà la votació per ordre de presentació en el
Registre. La primera de totes és la del Grup Parlamentari
Popular.

Els vull dir que aquí, a la Mesa, hem anat estudiant les
diferents propostes  de votació i les hem agrupades, en
diferents blocs, però convé que estiguin atents per si hi ha
alguna anomalia, si és així ens ho fan arribar. Ho hem fet per
agilitar les votacions.

Per tant, farem un primer bloc: les 2, 3, 8, 10 -del Grup
Popular, som al Grup Popular. Bloc primer: les propostes  2, 3, 8,
10, 11, 12, 14, 17, 40, 46, 47, 49 -aniré més a poc a poc-, 50 i 52.
Aquí hi ha unanimitat, per tant, si tots hi estam d'acord no
importa que passem a votació. Sí, digui, la 50 la retiram? No, la
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55 no, la 50. Bé, la 50 vostès no la voten a favor? Bé idò, la
retiram, la voten en contra o abstenció? Passam al bloc
d'abstenció.

Bé, idò totes aquestes les donam per aprovades per
unanimitat o per consens.

Ara passam a un altre bloc, que té les propostes 1, 19, 20,
21, 22, 26, 29, 51, i no sé si la 50, no, després la votarem a part,
tota sola. Molt  bé. Idò acabam a la 51. Per tant, podem passar
ja a la votació.

Queden aprovades per 30 vots a favor i 24 en contra.

Ara passam a un bloc de dues, la 38 i la 45. Passam a la
votació.

Queden aprovades per 30 vots a favor i 24 abstencions.

I ara votam, d'una forma individual, totes les altres.

Començam per la número 4.

29 vots a favor; 20 en contra i 4 abstencions.

Votam la número 5.

30 a favor; 20 en contra i 4 abstencions.

Votam ara la número 6.

51 sí; 3 no.

Votam la número 7.

47 sí i 7 abstencions.

Passam a votar la número 9.

29 sí; 20 no; 4 abstencions.

Passam a la votació de la número 13.

30 sí; 20 no i 4 abstencions.

Ara votam la número 15.

47 a favor; cap en contra i 7 abstencions.

Votam la número 16.

47 sí; cap no i 6 abstencions.

Votam la número 18.

51 sí; cap no i 3 abstencions.

Votam la número 23.

30 sí; 3 no i 21 abstencions.

Votam la número 24.

29 sí; 7 no i 17 abstencions.

Passam a la votació de la número 25.

34 sí; 3 no i 17 abstencions.

Passam a votar la número 27.

29 sí; 20 no i 4 abstencions.

Passam a la votació de la número 28.

51 sí; 3 no; cap abstenció.

Passam a votar la número 30.

50 sí; 3 no; cap abstenció.

Votam la 31.

51 sí; 3 no; cap abstenció.

Votam la 32.

51 sí; 3 no; cap abstenció.

Passam a votar la 33.

50 sí; 3 no; cap abstenció.

Passam a votar la 34.

51 sí; cap no; 3 abstencions.

Votam la 35.

51 sí; cap no; 3 abstencions.

Passam a la 36.

47 sí; cap no; 7 abstencions.

Passam a la 37.

47 sí; 4 no i 3 abstencions.

Votam la 39.

30 sí; 7 no; 17 abstencions.

Passam a votar la 41.

30 sí; 24 no; cap abstenció.

Passam a la 42.

33 sí; cap no; 20 abstencions.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 8 / 7, 8 i 9 d'octubre del 2003 311

 

Passam a votar la 43.

30 sí; 20 no; 4 abstencions.

Passam a votar la 44.

34 sí; 3 no; 17 abstencions.

Passam a la 48.

51 sí; cap no, 3 abstencions.

Ara votarem la 50.

50 sí; cap no; 4 abstencions.

Passam a votar la 53.

54 sí; cap no; cap abstenció.

Passarem a votar la 54.

34 sí; 20 no; cap abstenció.

I la darrera és la 55.

50 sí; cap no; 4 abstencions.

Ara passam a votar les propostes  del Grup Parlamentari
Socialista. També ho hem fet en tres blocs: 16 i 27, si els sembla
bé, per unanimitat. Molt bé.

Passam al bloc següent: les números 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, ... Sí.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sr. President, nosaltres demanaríem que la votació de les 5,
6 i 8 fos separada, del grup que vostè està dient.

EL SR. PRESIDENT:

Molt  bé, idò tornam a començar. El bloc de les propostes 9,
10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 i 29. D'això
en feim un bloc, després ja votarem les que vostè ens ha
esmentat. Passam a la votació de totes les que els acab de dir.

Sí, 24; no, 30; cap abstenció.

Passam a votació les 5, 6 i 8.

24 sí; 29 no; cap abstenció.

I ara passam a un altre bloc, que serà el darrer, les 1, 2, 3, 4,
7, 13 i 21.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sr. President, demanaríem que es fes un bloc separat d'1, 2,
3, 4, i les altres així com consideri vostè més oportú.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Farem dos grups. Passam a votar les 1, 2, 3 i 4.

19 sí; 30 no; 5 abstencions.

Ara votam el darrer bloc de les resolucions del Grup
Parlamentari Socialista, les 7, 13 i 21.

24 sí; 30 no; cap abstenció.

Passam ara a votar les propostes  de resolució d'Esquerra
Unida i Els Verds. Hem fet dos blocs, el primer té les propostes
1, ... sí, digui, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President, jo no vull embullar la cambra i no li demanaré
a vostè que apliqui l'article 169.3, però el nostre grup ha de fer
una consideració, i és que en la defensa d'aquestes propostes,
s'ha dit que no entenien com és que nosaltres votaríem que no
quan eren exactament igual que les nostres, precisament per
açò, perquè si apliquéssim l'article 169.3 decaurien. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé. Si els sembla bé, continuam. Bloc 1: les números 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 12 i 13. Passam a votació.

24 sí; 29 no; cap abstenció.

I ara la resta que són les números 5 i 11. Passam a votació.

25 sí; 29 no; cap abstenció.

Passam a votar les propostes del PSM-Entesa Nacionalista.
Números 4, 12, 13 i 24, sembla que aquestes es poden aprovar
per unanimitat. Torn a repetir 4, 12, 13 i 24. Està bé? Molt bé.

Un altre bloc són les 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 25, 27 i 28.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President ...

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
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Sr. President, d'aquest grup que acaba d'esmentar, li
pregaria per favor que llevàs la 16.

EL SR. NADAL I BUADES:

President, també la 7 i la 21. Demanaríem votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació les que he esmentat, exceptuant-ne la 7,
la 16 i la 21, que les votarem individualment.

24 sí; 29 no; cap abstenció.

Passam a votar la 23.

8 sí; 29 no; 16 abstencions.

Passam ara a votar la 16.

24 sí; 30 no; cap abstenció.

Passam a la votació de la 7.

24 sí; 29 no; 1 abstenció.

I la darrera de totes, la 21.

25 sí; 28 no; cap abstenció.

Ara passarem a votar les resolucions del Grup Mixt, d'Unió
Mallorquina. Les propostes  2, 6, 7 i 8, aquesta presidència
entén que es poden aprovar per unanimitat, les 2, 6, 7 i 8.
D'acord.

La resta la passam de forma individualitzada.

La 1.

54 a favor.

La 3.

30 sí; 20 no; 4 abstencions.

Votam la 4.

47 sí; cap no; 7 abstencions.

I votam la darrera, la 5.

51 sí; cap no; 3 abstencions.

Prec als senyors diputats un minut de paciència. Hi ha
hagut un atemptat terrorista a Bagdad hi hem arribat a un
consens amb tots els portaveus dels grups parlamentaris i ara
mateix el secretari primer de la cambra els llegirà una declaració
institucional.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

"Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
en contra de l'atemptat terrorista que ha partit José Antonio
Bernal Gómez a Bagdad.

El Parlament de les Illes Balears, reunit en sessió plenària
manifesta:

Primer. La ferma condemna a l'atemptat que ha partit José
Antonio Bernal Gómez, agregat d'informació a l'ambaixada
d'Espanya a Bagdad.

Segon. El nostre més sentit condol als seus familiars.

I tercer. El suport  a l'ambaixador i a tot el personal de
l'ambaixada d'Espanya a Bagdad per la tasca tan important en
les relacions diplomàtiques que hi du a terme."

EL SR. PRESIDENT:

No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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