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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats 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. Les propostes presentades

pels grups parlamentaris i admeses per la Mesa, que ho han

estat totes, seran transcrites literalment en el Diari de Sessions

abans de la intervenció del portaveu corresponent per fer-ne la

defensa.

Per defensar les propostes del Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Nadal.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat que revisi la legislació que afecti  les inversions de les

entitats locals per tal que aquestes puguin donar els serveis

adequats a les necessitats dels seus veïns.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a no acceptar cap nova transferència

competencial que, de manera fefaent, no vagi acompanyada de

les corresponents partides econòmiques que assegurin no tan

sols el servei que actualment es pugui prestar sinó també els

dèficits manifestament avaluables i les corresponents

correccions posteriors en funció de la població.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a trobar solucions efectives per tal que la renda

de les famílies no suposi un entrebanc per a l’adjudicació de

places escolars al sistema públic d’ensenyament.

4. El Parlament de les Illes Balears acorda fixar com a

criteri a la Comissió Institucional de Reforma de l’Estatut que

el text que finalment s’elabori contingui els preceptes legals

necessaris per assegurar el correcte finançament de la

comunitat autònoma, contemplant en tot cas tant el fet insular

com la població de fet de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que revisi, en el marc de les seves competències,

el barem de renda que s’aplica a l’hora d’optar a

l’adjudicació d’habitatges de promoció pública d’acord amb

la realitat socioeconòmica de les Illes Balears, especialment en

el cas de primera residència per menors de trenta anys.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que, en el marc de les seves competències,

estableixi les mesures per tal que el sector terciari, sense

minvar la seva aportació absoluta al PIB, sigui un factor

determinant per a un increment de la incidència percentual

dels altres sectors, especialment el sector primari, damunt

aquest mateix indicador.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat que inclogui als propers Pressuposts Generals les

partides corresponents per tal que les Illes Balears rebin les

inversions compromeses en matèria d’infraestructures viàries,

així com les que se’n derivin d’un estudi i d’una avaluació del

dèficit generat d’anteriors exercicis.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat a traslladar a l’àmbit jurídic i institucional de la Unió

Europea la realitat territorial, política i cultural que resulti de

les modificacions constitucionals que han de tenir lloc com a

conseqüència de les reformes dels estatuts d’autonomia.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que estableixi contactes amb els diferents consells

insulars per tal de desenvolupar en la seva totalitat l’article 39

de l’actual Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, segons la

realitat de cadascuna de les illes.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat a retirar el seu recurs d’inconstitucionalitat interposat

contra la Llei 8/2000, de consells insulars.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. Unió Mallorquina ha

presentat a la cambra 10 propostes de resolució. 

A la primera instam el Govern de l’Estat perquè es revisi

tota la legislació que afecti a les inversions de les entitats

locals. Per part del Govern de l’Estat a l’anterior legislatura es

va fer una legislació d’estabilitat pressupostària que si bé

l’objectiu, no negam la seva bona intenció, perjudica clarament

als ajuntaments i a les entitats locals de la nostra illa. Els

ajuntaments han perdut la capacitat d’endeutar-se per tirar

endavant programes que afecten, o que necessiten els ciutadans

de les illes. Pensam que per part del Govern de les Illes i per

part del Govern de l’Estat s’hauria de solucionar aquesta

situació. Ahir vérem en la discussió de les distintes

intervencions que des del Govern de les Illes davant

determinades actuacions del Govern de l’Estat espanyol

agafava la decisió de prendre pel camí del mig. Des d’Unió

Mallorquina aplaudim aquesta decisió d’agafar pel camí del

mig i de fer inversions en matèria de carreteres, de no esperar

que el Govern de l’Estat compleixi allò que és la seva

obligació, que és complir el conveni de carreteres. Però els

ajuntaments no podran agafar el camí del mig perquè hi ha una

llei d’estabilitat pressupostària que no els permet poder

endeutar-se per poder tirar pel camí del mig.

La segona proposta de resolució és instar el Govern de les

Illes Balears que a partir d’ara no s’accepti cap nova

transferència de competències de l’Estat espanyol sense una

dotació pressupostària, sense una valoració de la competència

adient. S’ha d’haver acabat la situació que patim en aquestes

illes en transferències tan importants com ensenyament o com

sanitat, que havent passat pocs anys després comprovam la

insuficiència absoluta de la dotació pressupostària. En aquest

Parlament hi ha una comissió d’estudi, una comissió específica

que està demostrant que en la seva actuació demostrarà que

aquestes transferències vengueren mal dotades i creim que això

s’ha d’haver acabat.

La tercera proposta de resolució afecta l’adjudicació de les

places escolars. Dins el programa electoral tan del Partit

Popular com d’Unió Mallorquina hi havia referències a la lliure

elecció de centres. El President del Govern en el seu debat

d’investidura es va comprometre que aquesta legislatura

s’aconseguiria la lliure elecció de centre. Des d’Unió
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Mallorquina aplaudim aquesta decisió, però avui per avui

aquesta situació no és real, no és possible. I un dels criteris que

afecta aquesta impossibilitat són les rendes familiars. Ja es va

explicar durant l’exposició de la portaveu d’Unió Mallorquina

que tal i com s’aplica el criteri de la renda familiar indueix a

què hi hagi gent que tengui problemes. I una funcionària de

correus i un policia municipal siguin a una escola pública

d’aquestes illes els que guanyin, els que tengui la renda més

elevada de tota l’escola. Això no s’ho creu ningú, això ens ha

de fer pensar que hi ha coses que fallen en la valoració.

El punt número 4 va referida a la proposta que va fer el

President del Govern de crear un nou règim especial i que des

d’Unió Mallorquina pensam que podria anar lligada amb el

tema de l’Estatut d’Autonomia i que en una sola modificació es

contemplés el fet insular i el finançament adient. El President

de les Illes Balears va fer una proposta que creim assenyada,

que no depengui del Govern ni d’aquí, ni de Madrid el

finançament de les Illes, que no depengui del Govern del torn,

de la discrecionalitat del Govern de torn el finançament

d’aquestes illes. Ara tenim un moment adient per aprofitar això,

ara podem fer una reforma de l’Estatut amb un ample consens,

que inclogui un ample consens en aquest Parlament i que

resolgui d’una vegada per totes el finançament d’aquestes illes,

el finançament que no depengui de l’arbitrarietat, de la

discrecionalitat del Govern que hi hagi a Madrid o del Govern

que hi hagi a les illes.

La cinquena proposta de resolució afecta als habitatges per

a joves. Els habitatges per a joves són una de les necessitats

que tenen els joves d’aquesta illa. La protecció del territori és

incompatible amb l’abaratiment del sòl i hem de fer i pensar

mesures entre totes les institucions perquè aquests joves puguin

accedir a un habitatge que sigui assequible. I pensam que la

valoració que el mínim per accedir al barem de renda d’aquest

tipus d’habitatges està massa elevat, especialment en el cas de

primeres residències per a menors de 30 anys. Sempre que es

tria una quantitat, sempre que es fixa una quantitat fas una

injustícia perquè les persones que guanyen 10 euros més ja no

hi poden accedir. Pensam que el Govern de les Illes s’hauria de

replantejar aquesta quantitat.

La sisena proposta de resolució demana que el Govern de

les Illes estableixi, dins les seves competències, mesures per tal

que el sector terciari potenciï de qualque manera altres sectors,

sobretot el sector primari. La dependència que tenim

actualment a les illes només d’un monocultiu és un punt feble

que tenim dins la nostra economia i pensam que des del Govern

s’han de fer mesures per palAliar aquests efectes. Ja en el primer

Règim Econòmic i Fiscal de les Illes, que li va passar el que li

va passar, ja hi havia mesures en aquests efectes. I pensam que

ara és un bon moment per tornar-se a plantejar.

La sèptima proposta de resolució solAlicita al Govern de

l’Estat que compleixi els compromisos, els compromisos que

estan signats s’han de complir, s’ha de ficar en els pressuposts

i sobretot els que hi ha en matèria d’infraestructures viàries

s’han de complir. I no només demanam el compliment dels

compromisos, sinó que s’avaluï, com s’ha fet a altres

comunitats autònomes, quin és el dèficit històric que tenim en

aquestes matèries i que es permeti solucionar aquest dèficit

històric. És competent el Govern d’aquestes illes per aprovar

un pla de carreteres i el pla de carreteres que sobiranament els

ciutadans de les illes, a través dels 3 consells insulars, és el pla

de carreteres que ha de tenir un finançament adient.

La vuitena proposta de resolució afecta a la Unió Europea.

Instar al Govern de l’Estat que reconegui el fet insular en

aquesta propera..., en aquest àmbit jurídic institucional de la

Unió Europea.

I les dues darreres propostes de resolució van referides als

consells insulars. Una, instar el Govern de l’Estat que es retiri

el recurs a la Llei de Consells. Pens que el Partit Socialista que

va ser el pare d’aquesta Llei de Consells, que és una bona Llei

de Consells, que tots els consells, el de Menorca, el d’Eivissa

i Formentera estan aplicant, hauríem d’intentar entre tots que

aquesta Llei de Consells es retirés aquest recurs

d’inconstitucionalitat.

I la darrera proposta de resolució, o la novena va referida al

compliment de l’article 39 de l’Estatut d’Autonomia. Quan els

pares de l’Estatut feren l’Estatut preveien tot un seguit de

competències per als consells, que crec que és bo que els

consells tenguin aquestes competències i que el camí d’avançar

cap aquestes competències no ha arribat al tant per cent que

seria desitjable. Creim que és bo fer una reflexió damunt aquest

article 39 i anar avançant en la descentralització i en acostar

l’administració als ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Per fixar posicions 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. Bé el Grup d’Esquerra Unida

i Els Verds de les proposicions presentades per Unió

Mallorquina votarà a favor de 5, s’abstendrà en 4 casos i només

tendrem un no i passaré a argumentar els motius.

La primera proposició d’alguna manera per la modificació

de la Llei d’estabilitat pressupostària i per evitar els problemes

econòmics per als ajuntaments, estam completament d’acord i

votarem que sí.

Votarem que sí també a la proposició número 4 en allò que

fa referència al correcte finançament de la comunitat autònoma

en la reforma de l’Estatut, tot i que sabem que pot ser una mica

problemàtic perquè difícilment hi haurà un sol procés. Si

l’Estatut posés el concert econòmic, cosa que a nosaltres ens

agradaria, ho deixaríem resolt amb l’Estatut. Si no és així, jo

tenc dubtes de què puguem aconseguir el concert econòmic,

segurament hi haurà altres mecanismes, no, no de totes maneres

votarem a favor d’aquesta proposició que ens pareix bé.

La número sis també la votarem a favor, a pesar de què té

una redacció que hauria pogut ser, pensam, una mica més clara.

Queda un poc confós, però entenem els objectius d’aquesta

proposició i que hi estam d’acord.
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També votarem a favor de la número 9 quant a què es

continuï en les transferències de competències als consells

insulars. Pensam que és una qüestió que en aquests moments es

troba bastant aturada i que s’ha de seguir avançant.

I bé, del recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de

Consells, jo crec que efectivament no s’hauria d’haver

presentat mai i ja és hora de què és retiri, a més tenint en

compte que els que el presentaren ara mateix estan aplicant la

Llei de Consells allà on governen.

Per tant, a totes aquestes votarem que sí.

Ens abstendrem en la número 2 perquè entenem que aquesta

és massa defensiva. M’explic, si aquesta proposició anés per

reclamar les competències i reclamar-les ben dotades hauríem

votat a favor. Com que aquí ens insta a rebutjar allò que no

vengui ben dotat ens abstendrem, lògicament volem que vengui

ben dotat, però volem que venguin també i abstendrem per

aquest motiu.

Ens abstendrem també a la número 3 perquè pens que ha

quedat clar en el debat que aquí hi ha problemes de picaresca

i de frau fiscal, però els criteris de renda s’han de tenir en

compte. No ha de ser un entrebanc per a l’adjudicació de places

i que tothom ha de tenir plaça, sinó que estam parlant de

preferència a l’hora d’adjudicar les places i entenem que hi ha

un problema, com ja he dit, de picaresca o frau fiscal, però que

no s’hagin de tenir en compte a l’hora de les preferències i per

això ens abstendrem.

Ens abstendrem també a la número 5 perquè pensam que la

política d’habitatge que hauríem de fer és una altra. No estam

d’acord en l’explicació que ha fet el portaveu d’Unió

Mallorquina de què la protecció del territori impedeix que

pugui haver-hi sòl barat per a construcció d’habitatges. Creim

que hi ha mecanismes, protegint el territori amb actuacions

decidides, i per aquí és per allà on hauríem d’anar. Per tant, ens

abstendrem.

I ens abstendrem també a la número 8 perquè també crec

que és molt poc ambiciosa i crec que probablement a la Unió

Europea hi ha mecanismes perquè l’àmbit jurídic

institucional..., o sigui, la representació de les comunitats

autònomes hi sigui ja ara. Deixar-lo per al futur, per als canvis

jurídics que hi hagi..., bé els canvis jurídics que hi hagi si són

aquests que sembla ser, ja serà d’una manera automàtica. Però

ara ja seria possible i en canvi no es té en compte, ens sembla

massa defensiva.

I per últim votarem que no a la número 7 clarament perquè

no volem aquest conveni de carreteres, no volem aquestes

carreteres i sobretot, que s’estiguin fent unes obres sobre les

que no hi ha acord, unes obres que són una agressió ambiental

i territorial insuportable i a més que diuen que les pagui Madrid

i no figuren en el conveni, o no figuren d’aquesta manera. Per

tant, votarem que no a la proposició número 7.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana

Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Fixarem la posició respecte

a les que ha presentat el Grup Mixt.

A la número 1 hi estam totalment d’acord. Creim que és

imprescindible que es revisi la legislació, jo estic d’acord en

moltes coses amb vostè Sr. Nadal, és vostè que no ho vol

acceptar que hi estiguem d’acord. A més de les inversions jo li

proposaria afegir-hi “i el finançament” perquè si tenim

finançament suficient, si les entitats locals resolen també el seu

problema de finançament no hauran de dependre després

d’altres legislacions o altres inversions que ens hagi de venir de

l’Estat. Per tant, li votarem que sí ben igual, però li agrairíem

que ens afegís això i el finançament, la legislació que també

afecta al finançament.

Després a la número 2 hi estam totalment d’acord en no

acceptar més competències si no vénen ben dotades. Hem

tengut experiències governant, les han tengudes tots els governs

i les tendran els del futur si aquest tema no es resol.

L’acompanyament de les transferències amb suficient dotació

econòmica i amb clàusules per poder revisar en el seu moment

aquesta dotació econòmica és imprescindible per donar uns

serveis de qualitat als ciutadans. Per tant, votarem a favor.

A la tercera, ja s’ho deu esperar vostè, no li votarem a

favor, ens hi abstendrem. Estam d’acord en què s’han d’arbitrar

mesures per arreglar les trampes que es fan en la renda, no

només per als temes d’escolaritat sinó a l’hora de cotitzar

pensam que s’ha de tenir en compte la renda real, però mentre

no sigui possible que cada alAlot tengui una plaça escolar allà

on vulgui, hi ha d’haver alguns criteris d’adjudicació i pensam

que en aquest moment el de la renda és un dels que ha d’existir.

D’altra banda el Partit Popular també el va posar dins la Llei de

Qualitat en aquest criteri, és a dir, no és res inventant de nou i

ja existia abans. Per tant, ens abstendrem pensant que sí que

s’ha de revisar, però no retirar. D’aquesta manera que vostè

l’ha plantejat no ens va bé.

En el número 4 hi estam d’acord, el seu no és gaire

ambiciós. Nosaltres n’hem presentat un altre de més ambiciós

que no és contradictori, nosaltres demanam el concert

econòmic, vostès demanen simplement un correcte

finançament. Nosaltres a les nostres proposicions trobam que

és més correcte el concert econòmic. Però vaja sí que és bo que

dins la reforma de l’Estatut s’estableixi aquest correcte

finançament. Després ja votarem si aquest és el concert que

nosaltres proposam, però sí que ha de ser correcte, evidentment

que sí que ha d’anar per aquí.

A la número 5 tornam parlar de barems de renda. Mentre no

hi ha hagi la possibilitat d’oferir a tots els joves que el

necessiten un habitatge, hi ha d’haver un criteri d’adjudicació

i evidentment que el de la renda n’ha de ser un d’ells. sí

mantenim que s’han d’arbitrar mecanismes per revisar que

realment la renda que es presenta sigui la real, en aquest

moment això no és funció de la comunitat autònoma, és funció
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de l’Estat el perseguir les declaracions d’hisenda, ben fetes o

mal fetes, però ens abstendrem perquè tampoc ens ha agradat

el seu plantejament.

A la número 6, escolti si vol dir que el sector turístic ha

d’ajudar al món de l’agricultura i la ramaderia per tot el que

significa el paisatge, ho digui. Però és que hem estat dues hores

intentant esbrinar exactament què volia dir això. Ho posin clar,

amb allò que vostè va dir hi estam d’acord, però el que diu

aquí? Ara se’n va a qualsevol, surt al carrer i li diu hem aprovat

això i això què significa? M’agradaria que cercàs un sistema

perquè quedés una mica més clar. Si realment vol dir això, que

el sector turístic ajudi al sector primari, és això què vol dir? Idò

per què no ho posam així?

A la número 7 evidentment no hi estam d’acord. Nosaltres

sí que estam d’acord en què s’ha de mantenir la quantitat, la

dotació econòmica, però no estam d’acord amb el model viari

que vostès proposen, aquestes carreteres i autopistes. No volem

que Mallorca es converteixi en una pista de bòlids, però sí que

trobam que s’han d’arreglar les carreteres, s’han de fer ben

fetes i s’ha de renegociar el conveni. Per tant, no hi estam

d’acord. Nosaltres hem fet propostes en un altre sentit per

seguir mantenint la mateixa dotació econòmica. Per tant,

aquesta no li votarem. És l’única que li votarem en contra.

A la número 8 ens sembla un mica absurd en aquest

moment dir a l’Estat que digui a la Comunitat Europea que si

reviséssim els estatuts i reviséssim la Constitució i es fes una

cosa nova, després la Unió Europea tengués en compte això.

Escolti, feim les reivindicacions que volem ara a la Unió

Europea, tenim mecanismes per fer-les i en el moment que es

revisi, si s’arriben a revisar, ja farem altres reivindicacions.

Però demanar ara, escoltau que nosaltres per ventura farem una

cosa i si la feim, vosaltres haureu de tenir en compte, primer

vegem si la feim. Vostè té cap garantia de què li modificaran la

Constitució? Per tant, és evident..., la trobam una mica absurda.

La dels consells insulars, evidentment que sí. Hem fet una

altra proposta amb un altre redactat, però ve a dir el mateix,

desenvolupar l’article 39. Passar als consells insulars totes

aquelles transferències que sigui possible, si les volen. Per tant,

estam també amb vostès en això.

I evidentment la número 10 de retirar el recurs

d’inconstitucionalitat en els consells insulars. És que nosaltres

pensam que ja no l’haurien d’haver presentada. I també pensam

que aquesta sí que la podria haver presentada vostè en el de

l’any passat. Hi estam d’acord i li votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Aina Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Referent

a les propostes presentades pel Grup Mixt en aquest Parlament

el Grup Socialista a la primera proposta de resolució hi votarem

a favor. Nosaltres també creim molt necessari la millora del

finançament a les entitats locals, ja que en aquests moments

tenen moltes càrregues a les que les és difícil donar resposta.

Per tant, a la primera votaríem a favor.

A la segona proposta també votarem a favor perquè estam

absolutament d’acord en què noves transferències no poden

suposar una càrrega financera nova per a aquesta comunitat i de

cap manera volem que passi el que ens ha passat en educació

i en sanitat.

A la tercera proposta votarem en contra, encara que el

sistema de baremació a través de la renda sigui un sistema

millorable, crec que es podria millorar, en aquests moment és

un factor per garantir la igualtat d’oportunitats. Per tant,

votaríem en contra a la tercera.

A la quarta votarem també en contra perquè creim que són

dos processos diferents i per tant, també dos mecanismes de

negociació diferents.

A la cinquena també votarem en contra perquè creim que

habitatges de protecció pública en aquests moments n’hi ha

manco que persones que hi vulguin accedir. Per tant, no trobam

necessari en aquest moment canviar el barem.

A la sisena votarem a favor. Evidentment estam

absolutament d’acord en què el turisme ha d’estirar d’alguna

manera els altres sectors econòmics i això nosaltres no sabem

si és així, o que vostè no li ha volgut donar el nom, però ens

sona a una cosa molt pareguda a allò que anomenàvem ecotaxa.

A la setena el Govern ha pressupostat el que correspon i el

que correspon són les obres en què el Govern de les Illes

Balears no hagi complit el conveni. Per tant, evidentment

votarem que no a la setena proposta.

A la vuitena també hi estam d’acord, votarem a favor de la

número 8.

A la novena estam d’acord, votarem a favor ja que nosaltres

volem vertaderes transferències per als consells, no només

descentralitzacions administratives.

I a la darrera, com no pot ser d’altra manera i vostès ja s’ho

deuen esperar, evidentment votarem a favor. Saben que

nosaltres vàrem ser els impulsors d’aquesta Llei de Consells i

per tant i amb molt de gust votarem a favor de la darrera

proposta del Grup Mixt.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El nostre

grup donar suport ad integrum  les seves 10 propostes de

resolució perquè creim que vénen a ser els 10 manaments de la
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seva coherència i intelAligència política que esdevé del

possibilisme pragmàtic, sense abdicar de la seva ideologia. Jo

crec que dins els debats sempre és bo que hi hagi la

confrontació, però també hi cap de vegades la felicitació. 

Jo crec que l’he de felicitar perquè vostè ha fet un compendi

del que és realment el que preocupa a la ciutadania,

preocupació per les corporacions locals, absolutament cabdals

per poder apropar el sistema al ciutadà. El finançament sense

la qual vostè val el que val el seu pressupost. Els sectors

terciaris són fonamentals i com sempre, amb molt bon gust, han

granat cap allò que vostès representen que són els consells. Per

tant, jo crec que això és absolutament correcte.

A més perquè a la proposta nombre 8 vostès demostren la

intelAligència de captar al vol allò que ahir d’alguna manera

transcendia del debat. El nostre portaveu del Grup Popular ahir

en la seva brillant exposició encoratjava el President a no

només gestionar perquè sabem que dins la política el que

separa el gestor de l’estadista és la capacitat de fer pedagogia

política. Jo crec que el nostre President amb sinceritat ahir ho

va aconseguir, va fer pedagogia política, és a dir, què és allò

que volem ser, no només el que volem fer millor avui, sinó el

que volem ser. I per ser necessitam el nou marc referencial de

la Constitució europea i això ens permetrà, amb tots els meus

respectes crec que té un calat fonamental, gairebé blindar-nos

dels va i véns, de la quotidianitat, no sé si ho he dit bé. El que

sí està clar és que si nosaltres som capaços d’aprofundir en

aquesta possibilitat de l’Estatut i sobretot del règim especial,

nosaltres tendrem la possibilitat de fer projectes sense grans

sotracs perquè el finançament, com hem dit abans, és

absolutament imprescindible.

Per tant, com que recullen els 10 manaments del

possibilisme pragmàtic que el nostre grup sempre defensa,

recullen allò que és la càrrega de profundidat de la pedagogia

política, d’allò que volem ser i amb les eines constitucionals

creim que és factible, i amb les eines constitucionals europees

que molt prest sembla que seran una realitat ens permeten més

o menys el que nosaltres pensam. Per tot això, nosaltres

donarem suport ad integrum les seves deu propostes de

resolució.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Munar. Passam ara al debat de les

propostes del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds,

i té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Ramon.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a no

utilitzar el mecanisme de la tramitació dels pressuposts del

2005 per a introduir modificacions legislatives saltant-se la

tramitació ordinària i el debat reglamentari.

2. El Parlament d eles Illes Balears insta el Govern a

restablir la protecció de la Península de Llevant i del Parc de

Cala d’Hort.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern

ha incomplert l’obligació de presentar un projecte de llei per

a la creació de noves figures de protecció del territori.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

garantir a tots els ciutadans de les Illes Balears, sense

despeses suplementàries, la recepció dels canals públics de

televisió de Catalunya i de la Comunitat Valenciana.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

actuar per a reduir la sinistralitat laboral molt elevada,

especialment a les illes menors.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

iniciar els tràmits per a fer possible la transferència de les

competències en matèria de promoció turística als consells

insulars, al llarg del proper període de sessions.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

mantenir el caràcter públic dels equipaments sanitaris i

sociosanitaris.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

negociar amb el Govern central una revisió de la Declaració

d’Obligació de Servei Públic dels vols interinsulars per tal

d’aconseguir unes tarifes similars a les de Canàries,

freqüències suficients i horaris adequats a les necessitats dels

ciutadans de les Illes Balears.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

negociar amb el Govern de l’Estat la Declaració

d’Obligacions de Servei Públic per als vols entre les illes i les

destinacions més habituals de la Península.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

declarar les Obligacions de Servei Públic de les

comunicacions marítimes entre Formentera i Eivissa.

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

renunciar als projectes d’autopistes i a renegociar el conveni

de carreteres per tal d’assegurar finançament estatal per a

millorar la seguretat de les carreteres i la potenciació del

transport públic.

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

executar el projecte d’hospital a Son Dureta i renunciar a la

construcció d’un nou hospital a Son Espases.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

iniciar actuacions en noves línies ferroviàries a Mallorca,

entre d’altres, Palma-UIB-Aeroport, Sa Pobla-Alcúdia, així

com negociar amb el govern central per aconseguir la inclusió

de les Illes Balears en el Pla d’Inversions Ferroviàries.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

renunciar al projecte de connexió elèctrica a través del cable

i a presentar, en el termini més breu possible, un projecte de

llei de mesures d’estalvi, eficiència i energies renovables.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

renunciar a les quatre dessaladores a les Illes Balears, per
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innecessàries i no disposar dels estudis previs per avalar la

seva instalAlació.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur

endavant un pla d’actuacions, a curt i mig termini, en tots els

àmbits per poder complir el protocol de Kioto.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, intentaré

presentar, el millor que pugui, les 16 propostes de resolució de

presenta el nostre grup, un grup modest, només superat en

modèstia per Unió Mallorquina, perquè veig que els altres

grups n’han presentades moltes més.

Respecte de la primera, no dubt que tendrà majoria absoluta

o, en tot, estic absolutament segur que comptarà amb el suport

del Grup Parlamentari Popular, perquè és el gran defensor de

la Constitució Espanyola i, com que el Tribunal Constitucional

ja ha dit diverses vegades que utilitzar la llei d’acompanyament

dels pressuposts és una forma inconstitucional de legislar, aquí

instam el Govern que deixi d’utilitzar els mecanismes de

tramitació parlamentària dels pressuposts per fer modificacions

legislatives, cosa que ja ha acceptat el Govern central, el

Govern Zapatero, precisament a proposta d’Esquerra Unida, i

jo crec que aquí el Govern balear no serà menys i deixarà de fer

aquesta pràctica perversa, de fer totes les modificacions

legislatives fugint del debat per la via de la llei

d’acompanyament de pressuposts, perquè en aquest parlament

que no legisla, que no hi ha cap ponència en marxa, que s’ha

presentat una sola llei en tramitació ordinària, que encara no ha

començat, que és la Llei de drogues, evidentment no és cosa de

colAlocar per la porta falsa més modificacions legislatives. Ja

dic, estic absolutament segur de comptar amb el suport del

Grup Parlamentari Popular.

La segona és insta el Govern que es recuperi la protecció de

la península de Llevant i del parc de Cala d’Hort, no crec que

necessita més argumentació. Són uns indrets que mereixen

protecció i que es varen desprotegir l’any passat i pensam que

s’han de recuperar.

També constatam, a la núm 3, que el Govern de les Illes

Balears ha incomplert un estrany compromís, via esmena del

seu mateix grup parlamentari, que li va dir que en 8 mesos

presentàs un projecte de llei de protecció territorial. Bé, és una

manera estranya, que si el Govern volia presentar una llei, que

la presentàs, però el seu grup el va instar, i després constatam

que això no s’ha fet i que, a més, hi ha un suposat debat social

en el qual es convoca a diverses entitats, per explicar-los no se

sap què, però no se’ls ensenya el text d’aquest projecte que

segurament deu existir però que ningú no coneix.

La núm. 4 tracta d’assegurar el manteniment d’una cosa, bé,

en alguns llocs hauríem d’aconseguir que es pogués aplicar,

però una cosa que, després de moltes lluites, de vegades,

s’havia aconseguit rebre a les Illes Balears les senyals de la

televisió de Catalunya i de la televisió valenciana. Dic que

encara hi ha alguns indrets que les reben amb bastants

dificultats, però ara s’intenta tapar aquesta senyal i, en tot cas,

els ciutadans per rebre-les haurien de fer despeses

suplementàries, la qual cosa ens sembla, sincerament, una

vergonya.

La núm. 5 insta el Govern que tengui una mica de

sensibilitat sobre la sinistralitat laboral. Va reduir en els

pressuposts d’enguany, de manera dràstica, l’apartat de salut

laboral, han desaparegut figures com el tècnic de prevenció de

riscos laborals a l’illa d’Eivissa i torna a augmentar la

sinistralitat laboral que s’havia controlat, i molt especialment

a les illes menors, i molt especialment a l’illa d’Eivissa,

curiosament allà on ha desaparegut aquesta figura, com els

deia.

L’altra qüestió, jo supòs que el Grup Parlamentari Popular

tampoc no ha de tenir cap inconvenient, sobretot els que estan

allà, a la part de darrera, els diputats d’Eivissa, estic segur que

tots ells, que han promès una i una altra vegada que les

transferències de promoció turística als consells es farien

aquesta legislatura, bé, supòs que votaran a favor, de tal manera

que aquí deim que en el proper període de sessions pugui

quedar enllestida aquesta transferència de la promoció turística

als consells insulars.

La núm. 7, instar a mantenir el caràcter públic

d’equipaments sanitaris i sociosanitaris perquè estam molt

preocupats per l’espècia aquesta del xaletet que volen fer a Son

Espases, un xaletet que no es veurà perquè hi ha arbres gegants

que el tapen i no té impacte ambiental, però que el volen fer de

manera privada, privatitzant, entrant la privatització d’empreses

comercials privades en el tema de la gestió sanitària. Ens

sembla molt preocupant, com també el tema de residències i

que es demanin solars als ajuntaments per fer residències que

llavors no seran públiques sinó privades. Mantenir el caràcter

públic bàsic d’aquestes infraestructures.

La següent és sobre el tema dels vols i l’obligació de servei

públic. Bé, aquí n’hi ha diverses. A la primera demanam una

revisió de l’actual declaració d’obligació de servei públic dels

vols interinsulars, això va ser un autèntic desastre, era una

reivindicació històrica i, tal com s’ha aplicat, és una autèntic

desastre. El primer és revisar el que hi ha i fer-ho en

condicions, perquè nosaltres volem que s’estengui, però clar,

que no s’estengui d’aquesta manera, que es faci una revisió i

que aquests vols interinsulars, la declaració d’obligació de

servei públic sigui semblant a Canàries, aquí es demanen en

moltes coses ser com Canàries, bé, també aquí voldríem un

resultat semblant a Canàries i s’ha de començar per revisar

això.

A continuació demanam també que es negociï amb el

Govern central una declaració d’obligació de servei públic per

als vols entre les Illes i la Península, bàsicament per a les illes

menors, les connexions de Menorca i d’Eivissa amb la

península, però el nostre criteri és que, a pesar que el tema de

Mallorca té molta menor transcendència, com a mínim, s’ha de

plantejar inicialment per als vols de totes les Illes amb la

península.

Aquí hem deixat per al Grup Popular que presenti el tema

del 50%, ja sabíem que ho presentaria, nosaltres també hi estam

d’acord, eh?, amb el 50% de descomptes, però ens hem centrar

més en el tema de declaració d’obligació de servei públic.
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I també una altra, perquè no tot és demanar a Madrid. A

Formentera hi ha un problema, he vist que hi ha una altra

proposta que diu de parlar amb les empreses navilieres. Bé, jo

crec que havent-hi les competències des de fa anys, havent-hi

la possibilitat de declarar aquestes obligacions, havent-hi el

precedent que l’any passat, els darrers mesos de l’any, la

darrera barca era a les 18,30, jo crec que s’ha de fer aquesta

declaració per a les comunicacions marítimes entre Formentera

i Eivissa.

La núm. 11 insta el Govern a renunciar als projectes

d’autopista. Crec, sincerament, primer, que no és veritat que és

el programa que va guanyar les eleccions, no és veritat,

autopista o autovia -com li vulguin dir- Inca-Manacor no

figurava en programa electoral, la d’Eivissa-Sant Antoni no

figurava en programa electoral, i altres qüestions que veien

escèptiques, com millora de no sé què o com nou accés, per

exemple, a l’aeroport d’Eivissa, el que no varen dir és que

volguessin fer una bestiesa com la que hi ha anunciada. Per

tant, tenint en compte això, tenint en compte que no tenen el

finançament per als projectes concrets que han fet, perquè, per

exemple, en un sol projecte a l’illa d’Eivissa multipliquen per

més de 20 el preu que figura al conveni, el pressupost que

figura multiplicat per més de 20, tenint en compte totes

aquestes coses, jo crec que una posició raonable seria una

renegociació global al el Govern central i uns projectes que

s’adaptassin a les nostres necessitats, que tenguessin en compte

la potenciació dels transports públics i que no fossin aquestes

agressions mediambientals com les que hi ha previstes.

La núm. 13, potenciació de les línies ferroviàries i anar

avançant, obrir noves línies ferroviàries, està molt bé, plans de

transport ferroviari, però aquí no hi ha cap projecte de

continuar obrint línies.

Núm. 14, instar a renunciar a la connexió elèctrica per cable

amb la península i optar decididament pel gas, que era la

proposta del Pla energètic, del Pla energètic que després d’anys

i anys i anys de parlar-ne, es va fer a l’època del pacte

progressista.

La núm. 15, renunciar a les quatre dessaladores que el

president Matas no incloïa en el Pla hidrològic de les Illes

Balears i el ministre Matas, per art de màgia va fer aparèixer

llavors, com un annex, i que no hi ha , i d’això en tenim

resposta parlamentària, no hi ha cap estudi que ho justifiqui, jo

voldria dir que tenim, per criteris mediambientals, una oposició

genèrica a les dessaladores, en alguns casos no hi ha altre

remei, però sempre que hi hagi altres alternatives, som

partidaris d’altres solucions. Però vull esmentar també les

qüestions econòmiques, la construcció de dessaladores

innecessàries només beneficia els que les construeixen, que en

poden fer molt de negoci i perjudiquen absolutament els

ciutadans que veuen com els puja el preu de l’aigua, molt

millor és una utilització racional dels recursos, inclosos en els

recursos les dessaladores existents, i potenciar, en el seu cas,

augmentar la seva capacitat, si és necessari, no fer dessaladores

innecessàries que perjudiquen els ciutadans i només beneficien

interessos privats molt concrets.

I, en coherència amb això, també, sens dubte, hi donaran

suport, que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

dur endavant un pla d’actuacions a curt i mig termini per poder

complir el Protocol de Kyoto. Aquí, el conseller de Medi

Ambient sempre diu que està disposat a fer qüestions d’aquest

tipus i el que demanaríem és una miqueta de coherència, perquè

clar, si es diu que es vol complir el compromís de Kyoto, que

no es facin actuacions que van totalment i absolutament en línia

contrària.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Per fixar posicions, té la paraula el

representant del Grup Parlamentari Mixt, Sr. Miquel Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.

Ramon, Unió Mallorquina votarà favorablement 7 de les seves

propostes de resolució, negativament 8 i s’abstendrà a 1.

Votarem que sí a la proposta 16 del Protocol de Kyoto, com

no podia ser d’altra manera, estam a favor del seu compliment.

Votarem que sí a la 13, Pla d’inversions ferroviàries, ja el

president del Govern ahir va possibilitar que s’arribi a un acord

per al compliment d’aquest pla. Votarem que sí a les 8, 9 i 10,

si bé Unió Mallorquina té presentada a aquesta cambra una

proposició no de llei que esperam que es pugui debatre en

aquest període de sessions que planteja una altra solució per

abaratir els bitllets als ciutadans, creim que el sistema que s’ha

emprat fins ara és un sistema amb bones intencions, però que

l’objectiu final no arriba als ciutadans, que per molt que

s’incrementa el descompte als ciutadans, cada vegada paguen

més doblers en els bitllets i no estam convençuts que la

declaració de servei públic, amb el que això comporta, sigui

una bona solució. Així i tot nosaltres hi votarem a favor perquè

pensam que és una bona mesura, amb bones intencions, que el

que pretén és que els ciutadans paguin menys a un servei tan

essencial com és el transport.

Votarem que sí també a la 5, creim que s’ha de reduir la

sinistralitat laboral, evidentment. I votarem que sí a la 4, si bé

pensam que no ha de ser el prioritari, des d’Unió Mallorquina

estam a favor, i així ho hem exigit quan hem negociat amb els

altres grups, que s’ha de continuar la recepció dels canals

públics d’altres indrets, com pugui ser Catalunya o la

Comunitat Valenciana, però creim que la prioritat, primer ha de

ser el que és nostre i no el dels altres. I en aquest sentit, creim

que s’ha de garantir la recepció, però que s’han de tenir clares

les recepcions, no obstant això, vista la redacció de la seva

proposta de resolució, des d’Unió Mallorquina la votarem a

favor.

Ens abstendrem a la primera, atès que, si bé és cert que no

s’hauria d’usar la tramitació dels pressuposts per introduir

altres modificacions legislatives, és un sistema que usen tots els

governs i que han vengut usant tots els governs i que vostè, la

passada legislatura, va haver de votar aquí, alguna vegada, lleis

d’acompanyament dels pressuposts que duien modificacions

legislatives. Com a proposta d’intencions, quan un és a

l’oposició, està molt bé, però quan governa no li queda més

remei que fer-ho d’aquesta manera.
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No votarem a favor, és a dir, votarem en contra, votarem no

a restablir la protecció de la península de Llevant, ja ho vàrem

dir en el seu moment, aquesta protecció es va fer per part del

govern del pacte sense tenir el suport dels ajuntaments i va ser

una mesura rebutjada pels ciutadans d’aquestes illes i

especialment pels ciutadans d’aquests indrets.

Pensam que no és necessària la núm. 3 perquè creim que el

Govern de les Illes, i així ens consta, tramita una llei per a la

creació de noves figures de protecció del territori, creim que,

per tant, no és necessari votar una proposta com la seva.

Votarem que no a la 6, i vull que m’entengui, no és que no

vulguem les competències en matèria de promoció turística,

que sí, que les volem, que quedi clar, que quedi escrit, Unió

Mallorquina vol les transferències de promoció turística per als

tres consells insulars, sí, però pensam que dir “durant el proper

període de sessions”, jo vaig veure que en el pacte, governant

persones tan eficaces com el seu grup, no vàrem aconseguir les

competències i estiguérem el temps que estiguérem, posar “el

proper període de sessions”, és com dir, mirin, incompleixin-

ho; i pensam que no és seriós.

Votarem que no a la 7, nosaltres no estam convençuts que

el que és públic sigui millor que el que és privat, creim que es

poden combinar les dues coses i moltes vegades la realitat ens

demostra que la gestió privada és molt eficaç, més que la

pública.

Evidentment votarem en contra de l’11. Nosaltres creim de

veritat en la sobirania del poble, nosaltres creim de veritat en

la democràcia, i si els ciutadans de les Illes han triat, en el cas

de Mallorca, un govern i uns representants en el Consell de

Mallorca que sumen una majoria com mai no s’havia vist, que

està a favor d’un model de carreteres, no ha de venir una

minoria a canviar aquest sistema. I el que no entenem són les

postures d’altres partits que es diuen nacionalistes que quan no

els convé, quan la música no els agrada, han de recórrer a papá

estado o a papá la ONU  perquè vengui a defensar les seves

idees. Nosaltres creim en l’autonomia, nosaltres creim en la

sobirania, nosaltres creim en l’autogovern, i aquest autogovern

és la capacitat de decidir des d’aquí com volem fer les coses i

no haver de recórrer a altres ens superiors perquè venguin a

tutelar-nos coses que ens recorden a estats soviètics i altres

coses. Sé que li fa gràcia.

Votarem en contra de la 14, des d’Unió Mallorquina ja hem

manifestat que estam a favor del cable elèctric, de fet va ser una

proposta d’Unió Mallorquina fa dues legislatures i ens

continuam mantenint-hi, i creim que els ciutadans de les Illes

estan i hi estaran a favor.

I votarem en contra de renunciar a quatre dessaladores. Jo

record la passada legislatura, un dels problemes més importants

que hi havia era la sequera, i no podem estar depenent que

plogui o no plogui, hem d’adoptar les mesures necessàries per

garantir que hi haurà un subministrament elèctric i un

subministrament d’aigua suficient, correcte, no un

subministrament que depengui de si plou o no plou. Per això,

no la votarem a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia

Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Des del

PSM-Entesa Nacionalista volem anunciar que votarem a favor

gairebé la totalitat de les propostes de resolució que ha

presentat Esquerra Unida i Els Verds.

Amb el primer punt hi estam absolutament d’acord, ja que

d’aquesta llei entenem que se n’ha fet un abús, hauria de ser un

darrer recurs per si de cas hi ha alguna cosa urgent, però crec

que per higiene democràtica el que s’ha de fer és tornar el

protagonisme al Parlament i no utilitzar aquesta llei com a llei

granera i com a llei per furtar el debat al Parlament. Per tant,

estam d’acord que s’elimini del projecte de pressuposts aquesta

llei d’acompanyament, tal i com ha fet ja, donant, crec, un bon

exemple, el Govern de l’Estat.

La núm. 2, estam totalment d’acord també que s’han de

protegir el Parc de Llevant i el Parc de Cala d’Hort amb criteris

mediambientals i no de propietat, com s’ha fet, el retall que es

va fer va ser totalment injustificat i només obeïa a uns

interessos particulars. Per tant, nosaltres demanam que, per

criteris mediambientals i sobretot de protecció de tot aquell

entorn, és necessari tornar restablir els límits d’aquests parcs,

i així també ho proposam a una de les nostres propostes de

resolució.

La proposta 3, efectivament el Govern es va proposar en 8

mesos a dur una llei de protecció que substituís la 4/89, que

deien que ells no la volien seguir per fer les seves mesures de

protecció, i encara no l’han duita en aquest parlament. Hem

vist, pels mitjans de comunicació que el conseller ha obert un

debat entre els diferents sectors interessats en la matèria, grups

ecologistes i d’altres, però fins ara, de moment, no han satisfet

aquests mateixos grups, ja que han considerat que mostrar-los

un Power Point molt guapo, però sense saber el contingut de la

llei, no se n’han fiat gaire. Per tant, entenem que s’ha

d’accelerar o s’ha d’instar el Govern que presenti d’una vegada

aquesta llei per veure amb què ens trobam en matèria

mediambiental.

El punt 4 fa referència a la recepció dels canals públics de

la televisió. Jo crec que en aquest punt es pot dir que el Govern

s’ha apuntat al moviment “okupa”, ja que ha ocupat unes

freqüències que ara estan utilitzades pels canals públics de la

televisió de Catalunya i de la comunitat valenciana. Aquests

canals públics, hem de recordar, que els repetidors es varen

pagar per subscripció popular i han tengut, tenen un gran índex

d’audiència, i ara, les persones que vulguin veure El cor de la

ciutat o, jo què sé, qualsevol altra cosa, es veuran amb una altra

cosa, sense que ningú no els hagi avisat ni res, i si volen

continuar veient El cor de la ciutat hauran de fer una despesa

per sintonitzar aquests canals que volen veure voluntàriament.

Per tant, hi estam d’acord i votarem a favor el punt 4.
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El 5 fa referència a la sinistralitat, evidentment, hem de ser

molt sensibles amb aquest greu problema, i crec que hi ha unes

mesures que són formació, prevenció i inspecció. Nosaltres

estam d’acord que s’ha de fer un pla o s’ha d’actuar per reduir

aquesta sinistralitat amb criteris de formació, prevenció i

inspecció.

Amb el núm. 6 també hi coincidim, ja que fa estona que

reivindicam aquest fet i hem presentat una proposta en el

mateix sentit. I respecte del núm. 7 també som ben conscients

que hi ha hagut un intent i hi ha un intent de privatitzar la

sanitat ja mitjançant la gestió, mitjançant fundacions, sobretot

l’Hospital de Manacor i l’Hospital de Son Llàtzer, i anam per

aquí no hi ha uns criteris amb els quals hi estiguem d’acord,

perquè entenem que l’accés a la sanitat ha de ser un dret de tots

els ciutadans i un dret públic, ha de ser la seguretat pública la

que garanteixi aquesta atenció de tothom.

Els punts 8, 9 i 10 fan referència a la declaració

d‘obligacions de servei públic i al dret

dels ciutadans a la mobilitat. No és més que una constatació del

fracàs de l’actual obligació de servi públic de què tant

bravejaren els del govern actual quan varen aconseguir aquesta

obligació, i fins i tot s’ha aconseguit l’efecte contrari, que és

l’encariment dels vols, amb el perjudici cap a les butxaques

dels ciutadans de les Balears. També hi votarem a favor.

El punt 11, creim que s’ha d’abordar la revisió total del pla

de carreteres, del pla no, del conveni de carreteres, perquè no

estam d’acord amb el model, i ja ho hem dit en moltes

ocasions, que és molt agressiu amb l’entorn, amb el territori i,

per tant, no renunciam que venguin les inversions necessàries

per millorar la xarxa de carreteres, però amb criteris de

sostenibilitat i de respecte al medi ambient.

El punt 12, efectivament, l’Hospital de Son Espases és un

hospital que s’ha tret de la mànega, incomplint un conveni que

hi havia signat i, a més, va contra la voluntat popular, per tant,

estam d’acord que no s’ha de fer un hospital nou a Son

Espases, sinó que allà on s’ha de fer és on estava previst, que

és a Son Dureta.

El punt 13, totalment d’acord, s’han d’iniciar les actuacions

per a noves línies ferroviàries, hi ha iniciatives aprovades en

aquest sentit, i vostès nomenen, entre d’altres, Palma-UIB-

aeroport, sa Pobla-Alcúdia, nosaltres creim que també, o com

a iniciació, es podria començar per la línia Manacor-Artà, ja

que comportaria menys despeses, perquè ja hi ha els terrenys i

no s’hauria d’expropiar, a més és una reivindicació molt antiga

de tota la zona de la comarca de Llevant.

El punt 14, és important que es faci una llei de mesures

d’estalvi i eficiència d’energies renovables. I respecte del 15,

creim que són totalment innecessàries les dessaladores, ja que

s’ha demostrat que amb el projecte de sa Costera i la

dessaladora de Palma, l’aigua és suficient i el que suposarà la

construcció d’aquestes noves dessaladores és un encariment de

l’aigua i, a més, hi ha un altre tema, i és que s’encomana la

construcció i l’explotació a la iniciativa privada. Per tant, això

només repercutirà a la butxaca dels mallorquins i dels ciutadans

en general.

Evidentment, estam a favor que es faci un pla d’actuacions

per complir el Protocol de Kyoto, ja que tots hem de

colAlaborar, el Govern central ha fet unes passes tímides però

positives, i crec que és evident que tots hi hem de colAlaborar,

i el Govern de les Illes Balears hi té molta cosa a dir. 

Per tant, amb la majoria d’elles, per no dir amb la totalitat,

hi estam d’acord. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula la Sra. Patricia Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras diputadas, señores

diputados. Anunciar que el Grupo Socialista votará a favor de

14 de las 16 propuestas presentadas por el Grupo d’Esquerra

Unida i Els Verds, y votamos a favor porque, como nuestras

propuestas, su finalidad es buscar soluciones a los problemas

de los ciudadanos de esta comunidad, y buscar soluciones

mirando a las políticas que desde aquí se tienen que hacer, sin

obsesionarse de que sea Madrid quien las resuelva, porque si

no ha cambiado la situación, nosotros somos una comunidad

con autonomía para plantear y ejecutar acciones encaminadas

a resolver los problemas de los ciudadanos.

Votamos que sí al debate parlamentario sin necesidad de

modificaciones legislativas que impidan dicho debate. Estamos

de acuerdo en la necesidad de legislar nuevas figuras de

protección de territorio porque es nuestro principal patrimonio.

Apoyamos la necesidad de una oferta televisiva que permita

recibir canales de Cataluña y de Valencia porque es necesaria

una variedad en los medios de comunicación. Estamos de

acuerdo en ampliar las líneas ferroviarias porque dan un mejor

y mayor servicio a los usuarios. Votamos que sí a la obligación

que tiene el Gobierno de combatir la siniestralidad laboral, una

de las más altas de España, y no se puede permitir y continuar

con esta situación. Apoyamos ahora y en el anterior debate de

la comunidad la necesidad de transferir las competencias en

promoción turística a los consells porque reportará eficacia a

las acciones específicas de promoción de cada isla y porque

permitirá completar una transferencia que es necesaria para

nuestra principal industria.

Votamos que sí a la declaración de servicio público de las

Islas con la península, y quiero aclarar en este punto que

estamos de acuerdo en que es prioritaria dicha declaración para

Ibiza y para Menorca, Mallorca, hoy en día, disfruta de unas

frecuencias y unas tarifas que no le suponen la discriminación

que actualmente sufren Menorca e Ibiza.

Por supuesto que apoyamos y votamos que sí a la sanidad

y que sea pública, y que se mantenga, porque a diferencia de lo

dicho por el Sr. Matas, nosotros creemos en una sanidad

pública que garantice las prestaciones a todos los ciudadanos,

y lo público debe ser lo mejor, tanto en educación como en

sanidad.
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Votamos que sí a la urgente revisión de la declaración de

servicio público entre islas, los ciudadanos no pueden seguir

costeándose los precios que actualmente les suponen los

billetes de avión entre las islas, y esto debe ser corregido

inmediatamente.

Votamos que sí y apoyamos unas carreteras seguras y

cómodas, pero sin proyectos que supongan un consumo

desorbitado del territorio; de ahí la necesidad de renunciar a los

proyectos actuales y a renegociar el convenio actual.

Nos abstendremos en las propuestas 14 i 15, porque existen

unos compromisos que se deben respetar, aún así decir que

nuestro grupo siempre ha apoyado el gaseoducto como la mejor

solución a los problemas de suministro energético y que es

necesaria una ley que lleve a cabo nuevas energías renovables.

Y, por supuesto, estamos de acuerdo con que el Gobierno

ejecute el actual proyecto de Son Dureta como el más idóneo

y el que permitirá una mejor calidad en la sanidad para los

ciudadanos de las Baleares.

Y, por último, estamos de acuerdo en que el servicio

público entre las comunicaciones marítimas entre Formentera

e Ibiza tenga que ser ya declarado como servicio público, es

una demanda que llevan mucho tiempo los usuarios de

Formentera y de Ibiza solicitándolo, y nosotros estamos de

acuerdo.

También estamos de acuerdo con la núm. 2, donde se insta

al Gobierno a restablecer la protección de la península de

Llevant i en el Parc de Cala d’Hort, i en definitiva, excepto en

las dos que nos abstenemos, estamos de acuerdo porque como

he dicho al principio los ciudadanos de Baleares necesitan

soluciones que sean aportadas desde este parlamento a través

del Gobierno balear.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula el Sr. Joan Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. He dividit les 16 resolucions que ha

presentat Esquerra Unida i Els Verds en tres blocs. Un primer

bloc és el bloc del no, és el més nombrós i correspon a aquelles

resolucions a les quals el Grup Parlamentari Popular votarà en

contra, i són les següents: la primera, 1, 2, 3, 7, 11, 12, 14, 15

i 16; concretament la 16 és perquè el Partit Popular ha presentat

una resolució molt semblant com a pròpia.

Un altre bloc és el bloc del sí, correspon a aquelles que

votarem a favor. Són tres, corresponen a la 8, a la 9 i a la 10.

I finalment a quatre més li proposaré una sèrie de

transaccions. Concretament la número 4, que fa referència a la

recepció dels canals públics de Televisió de Catalunya i de la

comunitat valenciana, i em permetran que aquí faci un petit

incís: jo crec que no s’haurien de confondre aquí els termes. El

Govern és responsable perquè a qualsevol punt d’aquestes illes

arribi el senyal de TV3, de Canal 9, Punt 9 i Canal 33, un

senyal net, un senyal amb potència, un senyal en condicions.

Ara bé, això fins a l’antena; a partir de l’antena ja depèn

directament del receptor, depèn de l’usuari, depèn del ciutadà;

és a dir, per llei el que obliga el Govern precisament és que els

ciutadans sí puguin rebre amb uns equipaments convencionals

aquest senyal i que arribi en condicions, però jo crec que s’ha

de distingir molt bé. Què pot succeir? En el cas més senzill, en

el cas que una persona tengui una antena individual, el que

passarà és que senzillament haurà de resintonitzar els canals; en

cas de tenir una antena colAlectiva perquè estigui a un bloc de

pisos, per exemple, el que haurà de fer és afegir als

amplificadors o als mòduls dels amplificadors un altre

amplificador monocanal que costarà el que sigui, que es

dividirà entre els membres de la comunitat, i això és que

succeirà, que és el que ha succeït sempre. El que no podem

pretendre és que el Govern pagui això. Per tant nosaltres en el

número 4 el que plantejaríem seria que se suprimís “sense

despeses suplementàries”. Si és així hi votarem a favor; si no hi

votarem en contra.

En relació a la número 5 votarem a favor sempre que

s’elimini “molt elevada especialment a les illes menors”, de

manera que quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta

el Govern a actuar per reduir la sinistralitat laboral”.

En relació a la número 6 plantejam també una altra

transacció: eliminaríem “la transferència de les competències”

per “la descentralització”, i eliminaríem “al llarg del proper

període de sessions”, de manera que quedaria: “El Parlament de

les Illes Balears insta el Govern a iniciar els tràmits per fer

possible la descentralització en matèria de promoció turística

als consells insulars”. 

I finalment a la número 13 també voldríem fer una

transacció. En aquest cas voldríem eliminar “entre d’altres

Palma-UIB-aeroport, Sa Pobla-Alcúdia, així com negociar”,

per “prèvia negociació”, de tal manera que l’esmena, la

resolució final esmenada quedaria de la següent manera: “El

Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar

actuacions en noves línies ferroviàries a Mallorca, prèvia

negociació amb el Govern central per aconseguir la inclusió de

les Illes Balears en el pla d’inversions ferroviàries”.

Per la nostra banda res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sr. Font. 

Entram en el debat de les propostes del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, i per defensar aquestes propostes té

la paraula l’Hble. Diputat Sr. Eduard Riudavets.

1. El Parlament de les Illes Balears proclama que les Illes

Balears són una realitat nacional i insta al Govern de les Illes

Balears a assumir i defensar aquesta concepció.

2. El Parlament de les Illes Balears acorda constituir una

ponència parlamentària per a la reforma de l’Estatut

d’Autonomia de les Illes Balears.
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3. El Parlament de les Illes Balears manifesta que el

concert econòmic és la fórmula de finançament més justa i

adequada per a les Illes Balears i insta al Govern de les Illes

Balears a fer les passes oportunes a fi d’establir aquest sistema

de finançament.

4. El Parlament de les Illes Balears manifesta que les Illes

Balears per desenvolupar el seu autogovern han d’assumir

totes aquelles competències que la Constitució no reserva

explícitament a l’Estat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat a dotar de personal i recursos suficients, així com a

solucionar les mancances en infraestructures, a

l’Administració de Justícia a les Illes Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a reclamar la transferència, amb la dotació

adequada, de la gestió de l’administració de justícia de les

Illes Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a reclamar l’immediat acompliment del Règim

Especial de les Illes Balears.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat a aplicar immediatament el Règim Especial de les Illes

Balears en tots els aspectes que contempla.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a iniciar, amb caràcter d’urgència, les actuacions

pertinents per a solAlicitar al Govern de l’Estat la modificació

i millora de l’actual Declaració d’Obligatorietat de Servei

Públic del transport aeri.

10. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les

l’Estat a augmentar, en aplicació del Règim Especial de les

Illes Balears, el descompte per a residents en els vols

interinsulars i amb la península fins a un 50%.

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

l’Estat a transferir la titularitat de les infraestructures

culturals que són encara de titularitat estatal i insta el Govern

de les Illes Balears a reclamar la seva transferència.

12. El Parlament de les Illes Balears constata que la

inversió per a les Illes Balears que preveu el Projecte de Llei

de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2005 és

discriminatòria i totalment insuficient per atendre les

necessitats dels ciutadans de les Illes Balears i insta el Govern

de l’Estat a modificar-ho negociant amb el Govern de les Illes

Balears les inversions amb criteris de sostenibilitat.

13. El Parlament de les Illes Balears constata la

insuficiència de la dotació econòmica amb què varen ser

acceptades les competències en matèria de Salut  i insta el

Govern de les Illes Balears a iniciar les gestions oportunes

amb el Govern de l’Estat, amb la finalitat de revisar el cost de

les competències transferides en matèria de Sanitat i

d’incrementar-les.

14. El Parlament de les Illes Balears constata la

insuficiència de la dotació econòmica amb què varen ser

acceptades les competències en matèria d’Educació i insta el

Govern de les Illes Balears a iniciar les gestions oportunes

amb el Govern de l’Estat, amb la finalitat de revisar el cost de

les competències transferides en matèria d’Educació i

d’incrementar-les.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat a compensar el dèficit històric d’inversions públiques

a les Illes Balears pel que fa a transport públic.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a iniciar els tràmits pertinents per

institucionalitzar la presència del Govern de les Illes Balears

als organismes de la Unió Europea, de manera no inferior a

l’establert pels estats de la Unió Europea d’abast federal.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a realitzar els tràmits oportuns per a la

transferència immediata de la competència en promoció

turística als Consells Insulars que estiguin disposats a

assumir-la.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a realitzar els tràmits oportuns per a la

transferència immediata de la competència en matèria de

Joventut als Consells Insulars que estiguin disposats a

assumir-la.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a planificar la transferència, als Consells

Insulars que estiguin disposats a assumir-les, de la resta

competències encara no transferides assenyalades a l’article

39 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

20. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu

compromís amb la unitat de la llengua catalana i insta el

Govern de les Illes Balears a defensar aquesta unitat en tots

els àmbits on es posi en perill.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a realitzar les actuacions oportunes per

comprometre tots els ciutadans de les Illes Balears, qualsevol

que sigui la seva llengua habitual, en la salvaguarda i extensió

de la llengua catalana.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a mantenir l’operativitat del Consell Social de la

Llengua Catalana, a acomplir el seu reglament i a

convocar-ne les sessions segons el que estableix l’esmentat

reglament.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a optar pel diàleg i la cooperació com a via per

la normalització lingüística restablint la Junta Avaluadora de

Català i l’anterior sistema d’avaluació i certificació dels

coneixements de llengua catalana.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a assumir la defensa i promoció de la llengua

catalana com un objectiu primordial de la seva acció de
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govern desistint d’experiments antipedagògics als centres

educatius que facin perillar la recuperació de la nostra

llengua.

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

Illes Balears a acomplir la Llei de Normalització Lingüística

pel que fa referència a la televisió autonòmica i en

conseqüència que les futures emissions d’IB-3 siguin en

llengua catalana.

26. El Parlament de les Illes Balears constata

l’incompliment de la resolució relativa a revisió del mapa

escolar, derivada del debat sobre l’orientació política general

del Govern de les Illes Balears de l’any 2003, i insta el Govern

al seu compliment.

27. El Parlament de les Illes Balears constata

l’incompliment de la resolució relativa a iniciar campanya de

difusió i potenciació de la Formació Professional reglada,

derivada del debat sobre l’orientació política general del

Govern de les Illes Balears de l’any 2003, i insta el Govern al

seu compliment.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a incrementar el professorat de suport i el

personal auxiliar dels centres educatius sostinguts amb fons

públics amb la finalitat de fer efectiu el dret a l’educació dels

alumnes que presenten necessitats educatives especials.

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

Illes Balears a augmentar la dotació de personal als centres

educatius per fer possible una educació de qualitat,

integradora i compensadora de desigualtats, tot reforçant la

meritòria tasca dels docents.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a fer efectiu, de forma immediata, el pagament de

la dotació econòmica als centres educatius corresponent al

segon semestre de 2004.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a fer efectiva l’aplicació del Pla d’Ordenació de

l’Educació Infantil 0-3 anys, destinant els recursos suficients

adreçats als Ajuntaments de les Illes Balears per a la creació,

ampliació i millora dels centres d’educació infantil.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a potenciar els plans d’acollida adreçats als

alumnes immigrants.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a fer efectiva la informatització dels centres

educatius de les Illes Balears.

34. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’actual

Decret d’admissió d’alumnes per les conseqüències

discriminatòries que ha tingut la seva aplicació.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a recuperar el consens a favor del projecte inicial

de construcció del nou hospital de referència a l’actual solar

de Son Dureta. 

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a iniciar els tràmits pertinents per a l’ampliació

i adequació de l’Hospital de Manacor.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a iniciar els tràmits pertinents per a recuperar

l’Hospital General com a recurs sociosanitari.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a iniciar els tràmits pertinents per a dissoldre

GESMA i integrar-lo dins IB-Salut.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a pressupostar els recursos adients perquè els

pacients puguin ser atesos un temps mínim de 10 minuts tal

com demanen els metges de família.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a dotar els hospitals de personal sanitari suficient

per atendre els pacients hospitalitzats i per evitar el

desviament d’usuaris de consultes externes.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a dotar immediatament el Centre de Salut Mental

Sant Miquel de Ciutadella dels recursos adients per fer

possible la seva obertura immediata.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que als propers pressuposts no apliqui el 2% del

fons de contingència a les Conselleries de Salut i Consum i

Educació i Cultura.

43. El Parlament de les Illes Balears constata

l’incompliment de la resolució relativa a desenvolupar el Pla

d’immigració, derivada del debat sobre l’orientació política

general del Govern de les Illes Balears de l’any 2003, i insta

el Govern al seu compliment.

44. El Parlament de les Illes Balears lamenta que les

pensions mitjanes a les Illes Balears siguin inferiors a les

pensions mitjanes de l’Estat i insta el Govern de l’Estat i el

Govern de les Illes Balears a homologar les pensions més

baixes a la mitjana estatal.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a incloure dins els Pressupostos Generals de la

CAIB el 0,7 % del total dels Pressupostos per a programes de

Cooperació i Solidaritat amb el Tercer Món.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a elaborar un Pla contra la pobresa i l’exclusió

social i a presentar-lo al Parlament per a la seva aprovació.

47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a posar en funcionament programes i projectes

per aconseguir la plena integració social dels immigrants.

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a fomentar actuacions i programes  que propiciïn

l’estabilitat laboral.
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49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a fomentar actuacions i programes que redueixin

la precarietat laboral dels treballadors.

50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a incrementar els recursos i programes adreçats

a menors infractors, les seves famílies i la seva relació amb

l’entorn.

51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a posar en marxa programes de prevenció de

maltractament i abusos a menors, així com a incrementar els

recursos per al tractament i rehabilitació dels infants.

52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat a incrementar el complement de residència pels

funcionaris públics de l’administració de l’Estat a les Illes

Balears, amb efectes retroactius a 1 de gener de 2004.

53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a incrementar el suport tècnic i econòmic a les

cooperatives agràries de les Illes Balears.

54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a donar suport al sector lleter de Mallorca i en

concret a l’empres PRILAC.

55. El Parlament de les Illes Balears constata

l’incompliment de la resolució relativa a completar la Llei

11/2001 de 15 de juny d’ordenació de l’activitat comercial a

les Illes Balears, derivada del debat sobre l’orientació política

general del Govern de les Illes Balears de l’any 2003 i insta el

Govern al seu compliment.

56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a autoritzar els festius hàbils per a l’activitat

comercial d’acord amb el que estableix la Llei 11/2001, de 15

de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes

Balears.

57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a  incorporar al Pla de Transport Ferroviari la

periodificació de les inversions necessàries per a la seva

execució amb la previsió de l’aportació, a càrrec dels

pressuposts de la CAIB, de 569.762.481 i, quantitat resultant

de la diferència entre el cost total de la inversió,

1.385.762481i i la quantitat que es solAlicitarà al Govern de

l’Estat, 816.000.000i, segons l’acord adoptat per aquest

Parlament el dia 17 de març de 2004.

58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a suspendre l’execució del conveni de carreteres

i a negociar-ne la modificació amb el Govern de l’Estat, a fi

d’aturar la construcció d’autopistes.

59.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a introduir en el projecte de soterrament del

ferrocarril a Palma les modificacions necessàries per garantir

que els trens arribin fins a la Plaça d’Espanya mentre

s’executen les obres.

60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a restablir el Parc de Llevant aplicant criteris de

valors mediambientals i no de propietat.

61. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a declarar la Serra de Tramuntana  i la franja

marina perifèrica Parc Natural.

62.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears, i en concret la Conselleria de Medi Ambient, a

obrir un vertader procés de participació ciutadana distribuint,

prèviament a les consultes, l'avantprojecte de Llei de

Conservació dels Espais de Rellevància Ambiental.

63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat a desistir de l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan

per les conseqüències negatives que aquesta  ampliació

suposaria: consum de sòl agrícola productiu, greu impacte

mediambiental, augment de la pressió urbanística, etc.

64. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a regular l’activitat turística anomenada “tot

inclòs”.

65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a rebutjar el canvi d’ús dels hotels obsolets en

habitatges.

66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a transferir, amb la dotació adequada, la gestió

del Museu de Menorca i la Biblioteca Pública de Maó al

Consell Insular de Menorca.

67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a donar suport al Pla d’Educació Infantil 0-3

anys elaborat i posat en marxa pel Consell Insular de

Menorca.

68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a donar suport al Pla de Normalització

Lingüística del Consell Insular de Menorca.

69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a donar absolut suport al Consell Insular de

Menorca en l’aplicació del Pla Territorial de l’illa.

70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat a revisar el projecte d’ampliació de l’Aeroport de

Menorca a fi de que sols s’efectuïn les millores necessàries per

a una millor atenció als usuaris sense incrementar la seva

capacitat d’acollida de vols, per no posar en perill el model

econòmic social i territorial de l’illa, basat en un

desenvolupament sostenible.

71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a desistir de la construcció d’un dic exterior al

Port de Ciutadella per les conseqüències negatives que

suposaria per a la sostenibilitat de l’illa de Menorca.

72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a donar suport al sector lleter de Menorca, tot
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colAlaborant amb el Consell Insular de Menorca, per trobar

solucions a la crítica situació actual.

73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a recuperar l’ús del topònim Eivissa en la

promoció turística de les Illes Balears.

74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a desistir dels projectes de les ampliacions de les

carreteres Eivissa-Sant Antoni, Eivissa-Aeroport i el Segon

cinturó de ronda i a destinar les partides pròpies contemplades

al disseny i execució d’un pla de transport públic i de mobilitat

sostenible.

75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears i l’Autoritat Portuària de les Balears a desistir de

l’ampliació del port d’Eivissa i a negociar una proposta

definitiva amb l’Ajuntament d’Eivissa, tot respectant el criteri

de reordenar l’espai intern del port actualment, sense dur a

terme noves instalAlacions fora de l’espai usat, avui dia, per a

trànsit de passatgers i de mercaderies.

76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears per recuperar l’àmbit del Parc Natural de Cala

d’Hort a la superfície existent fins el desembre de 2003.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista ha presentat, en

el marc d’aquest debat de política general, 76 propostes de

resolució, un ampli ventall que afecta tots els sectors de la

nostra societat. No és escaient, llavors, ni tampoc no seria

possible que exposés les motivacions de cada una d’elles, però

sí intentaré fixar en trets generals el fons que les conforma, tot

fent una reflexió sobre la situació política actual que,

sincerament, ens preocupa. Així i tot intentaré ser breu, entre

altres coses perquè no tenc altre remei.

Vam sentir despús-ahir un discurs del president del Govern

de les Illes Balears al qual va dedicar mig minut a la reforma de

l’Estatut. Això ens pot donar una idea, una pista de la

importància que donen al nostre autogovern el Partit Popular i

el Govern de les Illes Balears. Per a nosaltres, per al PSM-

Entesa Nacionalista, per al nostre grup parlamentari, en canvi,

l’assumpció d’un veritable autogovern és fonamental, i és

fonamental perquè en primer lloc hi tenim dret, però també

perquè només així aconseguirem instruments reals per

solucionar els problemes de la nostra terra, i precisament

aquesta és la filosofia de les primeres propostes de resolució:

volem establir un marc polític i un sistema de finançament que

siguin justos i estables, i que permetin un autogovern real i

efectiu per a les Illes Balears. Per açò cal deixar-se de mitges

tintes, cal gosadia, cal que aquest parlament digui clarament

allò que pretén, i demanam al Parlament de les Illes Balears

que parli clar, que amb orgull reafirmi la realitat nacional de les

Illes Balears, que sense cap ombra de dubte deixi ben clar que

les Illes Balears no són una província, no són una divisió

administrativa, no són una regió. 

Demanam al Parlament de les Illes Balears que proclami la

realitat nacional que conformen les Illes Balears. Només així no

anirem a remolc, només així caminarem d’una vegada cap a

l’autogovern que ens mereixem, al qual tenim dret i que no ens

ha de poder negar ningú. I des d’aquest proclamació inequívoca

és quan llavors adquireix ple sentit una reforma de l’Estatut

d’Autonomia, una reforma que des de fa anys exigim, una

reforma que consideram que no podem ajornar més. Per açò

demanam també la constitució immediata d’una ponència

parlamentària per preparar aquesta reforma, perquè no podem

perdre més temps.

Però senyores diputades, senyors diputats, tampoc no ens

basten les paraules, els bons desitjos; també volem realitats.

Volem que l’autogovern de les Illes Balears es construeixi

sobre bases sòlides, sobre fonaments segurs, sobre un

finançament adequat que acabi d’una vegada amb l’endèmic

espoli fiscal que pateixen les Illes Balears. Demanam, com

vàrem demanar a la reforma avortada del 1991, demanam el

concert econòmic per a les Illes Balears, el concert econòmic

que és l’únic sistema just i estable per recaptar i administrar els

recursos fiscals que aquí es generen, un sistema que ens permet

ser solidaris però que també ens permet acabar amb l’actual

injustícia que ara vivim, la injustícia de pagar molt i rebre poc,

i a la vegada fer front als problemes de la nostra societat sense

haver de pidolar a Madrid allò que és nostre.

Però passem a un altre punt. També va dir el Sr. Matas al

seu discurs que no admetria que les Illes Balears quedessin com

una autonomia de segona. Bé, si és així cal que el nou text de

l’Estatut contempli totes les competències que la Constitució no

reserva explícitament a l’Estat. Només açò és ser de primera,

només açò és avançar en l’autogovern; si no ens tornarem

quedar en declaracions d’intencions, de dualismes, paraules. En

definitiva, reconeixement de la nostra realitat nacional, concert

econòmic i el màxim competencial.

La resta de propostes que hem inclòs dins aquest capítol,

sense deixar de ser importants és cert que són puntuals i ja se

n’ha parlat en aquesta cambra, així que només les enumeraré:

transferència de l’Administració de Justícia, acompliment del

Règim Especial de les Illes Balears, modificació i millora de la

declaració d’obligació de serveis públics en el transport aeri,

etc., etc., etc.

Però també, senyores diputades i senyors diputats, exigim

recuperar el deute que l’Estat ha estat acumulat amb les Illes

Balears, el deute generat per unes transferències mal dotades

que el Partit Popular acceptà o forçà a acceptar. Aquest deute

s’ha de recuperar i s’ha de revisar la dotació econòmica de les

transferències de sanitat i educació, perquè açò és la pitjor llosa

que pesa sobre el nostre autogovern. I també demanam a aquest

parlament que insti el Govern de l’Estat a modificar el projecte

de llei de pressupostos generals per al 2005; els consideram

injustos per a les Illes Balears. Pagam molt, rebem poc, he dit

abans, i amb aquests pressupostos encara rebrem manco. Des

de la legitimitat que ens dóna la coherència política de no haver

renunciat mai a la defensa de la nostra terra, demanam un

tractament inversor just i equitatiu de part del Govern de

l’Estat, i demanam al Govern de les Illes Balears que faci

l’esforç que sigui capaç d’asseure’s a negociar-los amb criteris

de sostenibilitat.
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Entrem ara, senyores diputades i senyors diputats, en un

altre capítol. Consells insulars. Pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista els consells insulars són l’eix bàsic

d’organització política de les Illes Balears, i per al nostre grup

uns consells insulars forts signifiquen un autogovern fort. Uns

consells insulars consolidats signifiquen un autogovern

consolidat. Els consells insulars són l’arrel de la construcció

nacional del nostre poble. Calen uns consells insulars forts i

amb competències com així ho van preveure els redactors del

nostre estatut, i és per açò que sense recels absurds, sense pors

ja superades, sense cauteles innecessàries, demanam la

immediata transferència als consells insulars de les

competències en joventut i promoció turística i, sobretot,

sobretot, i açò és fonamental, que comenci ja la planificació per

transferir totes i cadascuna de les competències que l’Estatut

preveu en el seu article 39. Hem d’acceptar que els consells

insulars tenguin les competències que han de tenir i que tard o

prest tindran.

Entrem ara, idò, a un altre bloc de les nostres propostes.

Senyores diputades, senyors diputats, difícilment gaudirem

d’un veritable autogovern, difícilment aconseguir ser una

comunitat autònoma de primera si no valorem la nostra cultura,

si no defensem la nostra llengua, si no feim dels nostres trets

d’identitat un motiu d’orgull. Presentam sis propostes de

resolució que simplement pretenen retornar a l’anterior situació

de normalitat, d’assossec, de serenor amb què avançava la

normalització lingüística. Volem desterrar la crispació i

l’enfrontament que ha impulsat aquest govern, volem que la

normalització de la nostra llengua torni discórrer sense

problemes, sense atacs de part dels que l’haurien de defensar.

Sis propostes de resolució que demanen que aquest bilingüisme

asimètric, que no és una altra cosa que la disfressa de la

castellanització, no s’implanti a les aules; que acomplint la Llei

de normalització lingüística la televisió autonòmica emeti en

llengua catalana; que es convoqui el consell social de la llengua

catalana; que es restauri el sistema avaluador autònom,

participatiu, fiable i equitatiu que suposava la Junta Avaluadora

de Català. En definitiva, unes propostes de resolució que són

una aposta per la normalitat que aquest govern ha trencat.

Passem ara, senyores diputades i senyors diputats, a temes

sectorials i parlem, idò, d’educació, terreny conflictiu, segons

el president del Govern, i té raó, terreny conflictiu des que

governa ell. Sempre hi ha hagut problemes en el món educatiu

i sempre n’hi haurà, però només des de l’arribada d’aquest

govern hi ha conflictes, com ells mateixos reconeixen, i

precisament per acabar amb aquesta conflictivitat interessada

demanam que es derogui l’actual decret d’admissió d’alumnes,

un decret que sense millorar res ha provocat dificultats en el

procés d’escolarització, ha provocat discriminacions,

arbitrarietat en el barem de puntuacions, massificació a les

aules, creació de guetos escolars i desvaliment de l’escola

pública. Sí, Sr. Fiol, açò és la veritat. 

Demanam així mateix més dotació de personal als centres,

en especial de professorat de suport, que aquest govern, per

molt que ho negui, ha retallat. I demanam que els centres

educatius rebin la seva assignació econòmica total d’hora;

demanam que no se’ls condemni, com vol fer aquest govern

aquest semestre a l’ofec econòmic, perquè no poden funcionar

els centres sense euros per a les seves despeses, no podran

pagar els instituts el llum, la calefacció; com seguiran les

activitats les escoles i els centres de secundària? Això significa

una mala gestió del Partit Popular i l’educació, que és la base

de la nostra societat, n’està pagant la seva ineficàcia. I

demanam així mateix que aquest govern torni donar suport a

l’educació infantil de 0 a 3 anys, com feia el govern anterior.

La resolució d’ajudes -abans era una ordre, ara és una

resolució- d’ajudes als ajuntaments, que són els que sense cap

obligació legal assumeixen aquest servei, aquestes ajudes han

passat d’1 milió d’euros a només la meitat, un altre retrocés, un

altre més. 

Però entrem en sanitat. Si l’educació s’ha convertit en un

banc de proves per a les polítiques regressives d’aquest govern,

sanitat és un desert. Bones paraules i cap actuació. Açò sí,

varien la ubicació prevista per al nou hospital de referència

gastant una milionada només en projectes i compra de terrenys,

i ajornant innecessàriament el procés de construcció d’aquest

hospital. Proposam llavors tornar al projecte inicial de

remodelació integral de Son Dureta, però proposam també

dissoldre GESMA i integrar-lo dins l’Ib-salut, proposam

esmerçar recursos per possibilitar més atenció als pacients, i

proposam, en definitiva, mesures per una real millora de

l’atenció sanitària.

I parlem ara de benestar social, benestar social, i ho

repetesc perquè aquest govern ha tornat a la vella concepció

obsoleta i per a nosaltres degradant de beneficència, i amb

aquest concepte no hi estam ni hi estarem mai d’acord. Per açò

demanam polítiques actives d’integració de la població

immigrant, d’anivellament de les pensions, de solidaritat amb

el Tercer Món, de lluita contra l’exclusió social, de prevenció

d’abusos als menors, etc., etc., polítiques actives.

Bé, parlem ara d’economia, més propostes de resolució per

posar seny. Que s’autoritzi l’obertura de centres comercials en

dies festius en base a la nostra llei de comerç, la llei aprovada

per aquest parlament, la llei de les Illes Balears. A més de ser

lògic seria efectiu i ens evitaríem el desgavell que el Govern ha

propiciat en aquest tema. Demanam un suport decidit al sector

lleter, tant a Mallorca com a Menorca. Demanam suport tècnic

i econòmic per a les cooperatives agràries. Demanam la

regulació del tot inclòs que, si no es regula, pot suposar la mort

de l’oferta complementària a les Illes i una esllavissada veloç

cap a un turisme de baixa qualitat. Demanam, per les

motivacions que ahir clarament va expressar el nostre portaveu,

demanam el rebuig a la conversió d’hotels en habitatges.

Senyores diputades i senyors diputats, no crec que em quedi

molt de temps; per tant ràpidament faré un repàs a la resta de

propostes de resolució. 

Demanam una aposta decidida pel transport ferroviari, no

sols retòrica buida, una aposta decidida que quantifiquem en

més de 500 milions d’euros que el Govern hauria de preveure

per fer front, després de descomptar la quantitat solAlicitada a

Madrid, per fer front a l’aplicació del Pla de transport

ferroviari. I demanam també que les polítiques de protecció del

medi siguin efectives, no siguin només expressions

triomfalistes que massa vegades són pantalles per amagar el

més absolut no res; ni molt manco podem considerar l’ecologia

un valor mercantil, una excusa, en definitiva, per a la
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desprotecció. Demanam recuperar els parcs naturals que ja

existien i que aquest govern va destralar, tornar als límits

racionals del Parc de Llevant i del Parc...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Riudavets, per favor.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Ara mateix, sí. ...i del Parc de Cala d’Hort. Realitats i no

discursos.

A més, propostes a favor d’un veritable desenvolupament

sostenible, propostes per evitar més atemptats ecològics, per

evitar noves construccions que, amb l’excusa del progrés

econòmic hipotequen el nostre futur, potencien l’especulació,

la massificació i la pressió sobre el territori; em referesc a

projectes com les ampliacions de l’aeroport de Menorca, de

Son Sant Joan, del port d’Eivissa, del port de Ciutadella.

Finalment -ara ja sí acab, Sr. President- em permetran que

com a diputat nacionalista per Menorca parli de la meva illa,

acabi parlant de la meva illa. Presentam una sèrie de propostes

de resolució per instar aquest govern a donar suport a l’actuació

del Consell Insular de Menorca; des de la lleialtat institucional

que el consell insular es mereix s’han d’acabar els entrebancs

a les actuacions partidistes, els frens a la tasca progressista del

govern de Menorca. 

En definitiva, senyores diputades i senyors diputats, 76

propostes de resolució que, d’acceptar-se, posarien seny al

desgavell, concòrdia on hi ha enfrontament, eficàcia on hi ha

improvisació i racionalitat on regna l’arbitrarietat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per fixar posicions té la paraula el Grup Mixt representat

pel Sr. Miquel Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Riudavets,

veient les seves propostes de resolució, 76, és el campió, eh?,

és el que més propostes de resolució. Des d’Unió Mallorquina

no sé si podrem fer un repàs, veient que vostè té el doble de

temps que nosaltres i no ha pogut explicar-nos-les totes,

nosaltres no sé si podrem limitar-nos a dir sí, no, sí, no, sí, no,

perquè realment 76 més pareixen un programa electoral

alternatiu producte d’una moció de censura que no propostes de

resolució, sabent que hi ha 10 minuts de temps.

Però anem per feina, nosaltres des d’Unió Mallorquina, que

compartim ideologia nacionalista amb vostè, votarem que sí,

que sí, a 36 propostes de resolució; ens abstendrem per distints

motius a 22; i votarem que no a 17. I li proposarem una

transacció a una que si l’accepta votaríem a favor i si no

votaríem en contra.

Votarem que sí, com no podria ser d’una altra manera, a les

sis primeres propostes de resolució i a les 11, 13, 14 i 15,

perquè són propostes de resolució clarament d’ideologia

nacionalista, algunes d’elles fins i tot còpia de les que nosaltres

hem presentat i que el seu company de partit no sabia si votar

a favor o no votar a favor, però nosaltres les votarem a favor

sense cap problema.

No li votarem a favor la 7 i la 8 perquè pensam i creim en

la nostra competència i creim que determinades competències

no hem d’esperar que vengui papà Estat per resoldre aquest

tipus d’ajudes. La 10 i l’11, perdó, la 9 i la 10, com ja he dit al

Sr. Ramon, nosaltres tenim presentada una proposició no de llei

que planteja una alternativa; no obstant això pensam que està

feta amb bona intenció i que és bo pujar el descompte al 50%;

no estam segurs que aquest 50% acabi arribant com a

descompte als ciutadans, però nosaltres votarem a favor

d’aquesta proposta. Votarem a favor de la proposta número 11,

de transferències en matèria d’educació. Li proposarem a la

número 12 una transacció; o sigui, nosaltres estaríem disposats

a votar a favor però no entenem aquest darrer paràgraf: “les

inversions amb criteri de sostenibilitat”; si no ens explica què

vol dir o què amaga això nosaltres votaríem que no a aquesta

proposta de resolució.

Votaríem, evidentment, que sí a les 17, 18 i 19, que es

refereixen a competències dels consells insulars; evidentment

volem aquestes competències, que volem que vagin als consells

insulars aquestes competències. A la número 16 votaríem que

no, donada la seva redacció. No m’estendré en cada una d’elles

perquè si no, no tendré temps ni tan sols d’explicar quina serà

la posició de vot. A les 20 i 21 votarem que si en el tema de la

nostra llengua. La 22, del Consell Social de la llengua catalana,

ens abstendrem, i votarem que no al tema de la Junta

Avaluadora de Català. La Junta Avaluadora de Català es va fer

i, miri, l’hi diu una persona que era en aquesta conselleria quan

es va fer la Junta Avaluadora de Català, i es va fer per una

situació transitòria, per un problema, i voler mantenir ara la

Junta Avaluadora de Català seria reconèixer la incompetència

o la ineficàcia dels distints governs que han passat, i jo crec que

almenys el Sr. Damià Pons va fer molt bona feina amb la seva

gestió a la Conselleria d’Educació, i altres també, però el Sr.

Damià Pons segur que la va fer.

Votarem que no a la 24; no entenem què és això de “desistir

d’experiments antipedagògics”...

(Remor de veus)

...“desistir d’experiments antipedagògics”, i això, com que

no ho entenem no votarem a favor. Votarem que sí a la

proposta 25 en el tema d’IB3. Ens abstendrem a la 26 i a la 27

en el tema tant del mapa escolar com de la potenciació. A la 28

i a la 29 votarem que no, pensam que són competències que en

el seu moment haurien d’haver vengut ben dotades de Madrid;

pensam que el problema va d’enrere i que depèn de la

finançació que es faci d’aquestes competències, que la

finançació s’ha de discutir, que tenim una comissió, que

compartim criteris, que ja diguérem quan varen venir les

transferències que venien mal dotades i que ara no hem de

carregar el mort al primer que passi per davant.
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Votarem que sí a la 30; estam d’acord que s’ha de pagar la

dotació econòmica als centres educatius. Ens abstendrem a la

31 i a la 32. Votarem que no a les 33, 34 i 35. Les 33 i 34 van

amb el tema d’ensenyament; nosaltres en el nostre programa

electoral crèiem i creim en la lliure elecció de centres, i si bé el

Govern no ha complit encara la seva promesa electoral que

compartia amb el nostre programa electoral, creim que està fent

esforços i va en el camí, està millorant, com diuen a l’escola

progresa adecuadamente; no ha alcanzado el nivel pero

progresa adecuadamente. 

A la construcció del nou hospital...

(Rialles)

...a la construcció del nou hospital votarem que no.

Nosaltres pensam que s’ha de fer un nou hospital i creim que el

Govern té les competències i ha triat l’indret on el vol fer.

Votarem que sí les de l’Hospital de Manacor i l’Hospital

General, i ens abstendrem a la reconversió de GESMA

integrant-la en l’Ib-salut. Votarem que no, pel mateix que he dit

de Madrid, a la 39 i a la 40. Ens abstendrem..., i ha tot un seguit

de proposicions -és que n’hi ha tantes-, la 41 n’és un exemple,

però de la 66 fins a la 76, que són qüestions molt puntuals de

Menorca o d’Eivissa i que nosaltres com a diputats d’aquesta

illa ens abstendrem, no deim ni que sí ni que no. Votarem a

favor de la creació de..., que no s’apliqui el 2% del fons de

contingència a les conselleries de Salut i Educació. Ens

abstendrem a la 43. Votarem que no a la 44 i a la 45; i després

a les 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 i 54, que són propostes

d’intencions en temes puntuals, supòs que han parlat amb els

representants de cada grups i han dit “jo presentaré una

proposta”, nosaltres hi votarem que sí; pensam que estan fetes

amb bona intenció.

En el tema 55, d’ordenació comercial, ens abstendrem, a la

55 i a la 57, i votarem a favor en el tema d’autoritzar els festius

hàbils a la 56. Votarem en contra de la 58; ja li he dit al Sr.

Ramon que nosaltres creim en les nostres competències i creim

en la nostra sobirania, i creim en el fet que els consells són

majors d’edat per poder prendre les decisions que han de

prendre, i si hi ha una majoria de ciutadans que amb el respecte

a les minories, però la majoria té l’obligació, té el deure de

governar i d’executar el seu programa. A la 59 votarem que sí.

Votarem que no a la 60 i a la 61, de tema parcs; ja he explicat

al Sr. Ramon el tema parcs. En canvi votarem que sí a obrir la

participació ciutadana a la Llei de conservació dels espais, i a

desistir de l’ampliació de l’aeroport.

Votarem que sí, també, al fet que hi hagi una regulació del

tot inclòs i rebutjam -i aquest m’agradaria, Sr. President, poder-

la explicar-, a la 65 nosaltres votarem que no, i no és que

rebutgem el canvi d’ús dels hotels obsolets en habitatges, sinó

que pensam que no hi pot haver una declaració genèrica ni que

sí ni que no, crec que és una qüestió de, en determinats casos

i dins una planificació municipal, dins una planificació

municipal, hi ha casos que es poden fer i casos que no es pot...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Vaig acabant, Sr. President. ...no es pot fer una declaració

genèrica que sí o que no, i per això, per aquest motiu nosaltres

votarem en contra d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds té la paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, i molt breument. Com que

efectivament no es poden comentar les 76 propostes de

resolució ni tan sols no ho intentaré, i simplement diré que,

analitzades pel nostre grup, hem decidit donar el suport a totes

i cada una d’elles. És cert que amb una relació tan extensa

segurament hi ha qüestions que nosaltres hauríem redactat

d’una altra manera, però totes elles les hem vistes positives i

ens pareixen bé i hi votarem a favor.

Simplement per no allargar-me volia dir una cosa, perquè

no sé si em correspon en el torn, però vull demanar que no es

faci un canvi a la número 12, que era l’única que ens plantejava

certs problemes a l’inici de la redacció, que és aquesta que diu

que constata que la inversió a les Illes Balears que preveu el

projecte de llei de pressuposts és discriminatòria i insuficient,

i clar, això sense res més podríem estar-hi d’acord, però

podríem veure-ho per altra banda perillós, perquè determinades

inversions creim que no s’han de fer. Com que nosaltres

pensam que sí que entenem que vol dir criteris de sostenibilitat,

i que creim que no s’amaga res dolent darrere això, el que

demanam és que la mantenguin amb aquesta redacció, que amb

aquesta redacció nosaltres sí que li donaríem suport. 

I una altra, perquè s’ha dit per aquí, també volem donar

suport clar a la 24, que crec que quan parla d’experiments

antipedagògics als centres educatius crec que tothom sap de

què estam parlant. També es podria dir del circ que ha muntat

amb els dos mestres per aula o es podria dir d’altres maneres,

però jo crec que explicat tal com està explicat tots ens entenem

bastant bé. Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula la Sra. Maria José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, són

moltes les propostes de resolució que ens presenta el Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i havent escoltat amb

atenció totes i cada una de les raons en les quals es fonamenten

i troben la seva justificació, que ens ha donat molt bé el Sr.

Riudavets, el Grup Parlamentari Socialista votarà a favor de la

majoria de les 76 propostes de resolució, si bé el nostre vot serà
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en contra de la tercera i ens abstendrem a la 44, la 57 i la 70,

proposant també alhora un parell de transaccions, com intentaré

explicar breument seguidament.

Compartim amb vostès i en aquest sentit ens hem manifestat

reiterades vegades, així ho va manifestar ahir i ho va defensar

la nostra portaveu en el seu discurs, que és des del Parlament

de les Illes Balears des d’on s’ha d’iniciar la reforma de

l’Estatut d’Autonomia perquè és precisament el Parlament on

s’hi troben representants tots els ciutadans i ciutadanes de les

Illes Balears en el si del qual s’ha de debatre i procurar arribar

al major consens sobre aquesta qüestió. I en aquest sentit

votarem a favor de les propostes de resolució 1, 2 i 4, entenent

que per a un complet desenvolupament de l’autogovern de la

nostra comunitat s’han d’assumir totes aquelles competències

que la Constitució espanyola reserva explícitament a l’Estat en

el seu article 149, del que no reserva explícitament l’Estat. A

les quals forçosament inclouríem la que també proposen en

relació a la gestió de l’administració de justícia. Quant a la

proposta de resolució nombre 3 li votarem que no perquè creim

que aquesta fórmula de finançament s’ha de trobar a través del

REB.

En un altre ordre de coses el President de la comunitat

autònoma ha anunciat des de l’inici d’aquest debat la creació

d’un nou Règim Especial de les Illes Balears, o el que li

vulguem dir, és igual. Açò ens ho va dir fins a la sacietat. Però

des del Grup Parlamentari Socialista però creim, tal i com ahir

també va manifestar, que el que s’ha de fer és desenvolupar el

REB que ja tenim, que es troba plenament vigent i que reclama

la seva aplicació que estam segurs, ara sí, podrà ser possible i

per açò votarem a favor de les propostes de resolució 7 i 8 que

presenta el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Quant a transport compartim amb vostès la necessitat de

modificar i millorar l’actual declaració d’obligació de servei

públic del transport aeri, així com que el descompte de

residents s’augmenti fins un 50%. I votarem a favor recordant

que per al proper any el Govern de l’Estat incrementarà aquest

descompte i passarà del 33% previst al REB al 38,5%.

Quant a la proposta de resolució nombre 12 li proposaríem

nosaltres també una transacció, però relativa a suprimir el terme

discriminatòria perquè si bé entenem que la inversió per a les

Illes Balears prevista en el projecte de llei de pressuposts

generals de l’Estat per al 2005, si resulten insuficients no creim

que aquesta insuficiència es pugui també qualificar de

discriminatòria. Per tant, li proposaríem una transacció en

aquest sentit.

Compartim també amb vostès la necessitat de revisar el cost

de les competències transferides, tan en matèria de sanitat com

d’educació i d’incrementar-les. Crec que hi estam tots d’acord,

donada la insuficiència de la dotació en què varen ser

transferides, per no dir quant a sanitat que varen ser imposades.

Però en aquest sentit també li proposaríem dues transaccions a

les propostes de resolució 13 i 14 per tal de suprimir “que

varen ser acceptades” per “que varen ser transferides aquests

competències”.

Vull referir-me ara a les propostes de resolució 17, 18 i 19,

relatives a la transferència de competències als consells

insulars, les quals hi votarem a favor ja que nosaltres hem

defensat sempre seguir avançant en el previst a l’article 39 de

l’Estatut d’Autonomia, havent signat en aquest sentit durant la

passada legislatura, creim i valoram una passa realment

important.

Quant a les sis propostes de resolució que ens presenta el

PSM-Entesa Nacionalista quant a llengua catalana, evidentment

el Grup Parlamentari Socialista les donarà suport a totes. Creim

que són propostes molt aclaridores de la necessitat del paper de

la nostra llengua dins de la societat balear, dirigides totes elles

a garantir que el Govern de les Illes Balears compleixi, tan

l’Estatut d’Autonomia com la Llei de Normalització

Lingüística i per açò hi votarem a favor. Encara que aquí també

li proposaríem una transacció quant a la proposta de resolució

nombre 20 per tal de suprimir la darrera part, és a dir, la darrera

expressió “on es posi en perill”. Creim que la defensa d’aquesta

unitat de la llengua ha de ser en tots els àmbits fins aquí, es

posin o no en perill.

De la mateixa manera que els votarem íntegrament totes les

propostes de resolució que presenten relatives a política

educativa i sanitària, per ser totes elles proposicions molt en

positiu que vénen a millorar la situació actual en aquestes

matèries per a tots els ciutadans. I ens alegraria molt recuperar,

aquí sí, el consens a favor del projecte inicial de construcció

del nou hospital de referència a l’actual Son Dureta i no a un

altre lloc.

El Grup Parlamentari Socialista s’abstendrà en relació a la

proposta de resolució 44, donant que entenem que no és

possible homologar les pensions més baixes a la mitjana estatal,

donat que, com tots sabem, les pensions vénen en funció de la

cotització individual de cada un, de cada persona i creim que

no té sentit fer una mitjana del cotitzat per tots els espanyols i

després d’aquí homologar les pensions més baixes en aquest

sentit.

Totes les propostes de resolució relatives a política social

i laboral, sobre les que, una vegada més, hem trobat a faltar

referències explícites i concretes al discurs del Sr. Matas les

votarem a favor, fent especial referència, entre d’altres, a les

relatives a l’estabilitat laboral, a la reducció de la precarietat

laboral, dels treballadors menors i família, com ha explicat el

portaveu del grup proposant. 

Votarem a favor de l’increment del complement de

residència per als funcionaris públics, havent-se ja signat aquest

acord entre el Ministeri d’Administracions Públiques i els

sindicats. 

A favor també del suport tècnic i econòmic a les

cooperatives agràries i a favor del suport al sector lleter.

A favor serà també el vot en relació a les propostes de

resolució que fan referència al transport terrestre. Si bé ens

abstendrem a la 57, donat que és el Govern de les Illes Balears

entenem que ha de garantir el compliment del Pla de transport

ferroviari.

Per últim i ja acab, el Grup Parlamentari Socialista donarà

suport a totes aquelles propostes de resolució relatives a
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política mediambiental, turisme i a les que fan referència a les

diverses actuacions concretes a les que s’ha referit, tan a les

illes de Menorca com Eivissa. Aquí anunciam una abstenció a

la proposta de resolució nombre 70 perquè entenem que el seu

redactat no és clar. Per tant, anunciam com dic l’abstenció.

I proposam dues transaccions quant, primer la proposta de

resolució nombre 63 en el sentit d’entendre que el Govern de

l’Estat no ha de desistir sinó que ha de revisar el projecte

d’ampliació de l’Aeroport de Son Sant Joan amb les

conseqüències negatives que aquest podria suposar i ens

quedaríem aquí.

Quant a la proposta de resolució 74 que fa referència a

projectes d’ampliacions de les carreteres d’Eivissa-Sant Antoni,

Eivissa-aeroport i el segon cinturó de ronda. Aquí proposaríem

afegir darrera dels projectes, entenem que projectes haurien de

ser aquells projectes presentats fins ara, o projectes que fins ara

hem tengut coneixement d’ells.

I res més, ja m’he passat del temps. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el representant del

Grup Parlamentari Popular l’Hble. Diputat Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. Diputat, senyors i senyors diputats. Per

defensar el posicionament del Grup Parlamentari Popular

respecte les propostes de resolució presentades pel PSM-Entesa

Nacionalista, ho faré de forma sintetitzada, tenint en compte

que avui el PSM ha vengut en aquesta cambra amb la maleta

plena i amb els deures fets. Agrupant-les en 4 blocs clarament

diferenciats i sense entrar a defensar totes i cada una d’elles,

tenint en compte el gruix que són i la limitació de temps que

tenc.

El Grup Parlamentari Popular no donarà suport a un total de

45 propostes de resolució presentades pel PSM-Entesa

Nacionalista, bé perquè les iniciatives presentades, entenem

que n’hi ha algunes que el Partit Popular les millora en les

seves propostes de resolució i sens dubte per qüestions de

coincidència en temes de fons. A continuació passaré a

enumerar totes i cada una d’aquestes propostes de resolució

que el Grup Parlamentari no donarà suport. La 1, la 3, la 4, la

11, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 38,

39, 40, 41, 42, 43, 45, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,

68, 69, 70, 71, 73, 74, 75 i 76. 

El Grup Parlamentari Popular s’abstendrà en una, la número

67. 

I sí que donarà suport, sí que hem trobat coincidència en 11

de les seves propostes de resolució que a continuació

enumeraré. Són: la 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 46 i 52. 

Així mateix el Grup Parlamentari Popular presentarà

transaccions a la resta que són 19 propostes de resolució i que

són les següents:

La 2 el Grup Parlamentari que represent li proposa afegir

allà on diu “per a la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les

Illes Balears”, afegir “en el si de la Comissió d’Assumptes

Institucionals”. 

A la número 17 el grup parlamentari proposa la següent

redacció “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

les Illes Balears a realitzar els tràmits oportuns per a la

descentralització en promoció turística als consells insulars que

estiguin disposats a assumir-la”. 

A la número 20 també presentam transacció, evidentment

coincidim com no podia ser d’altra manera amb el Partit

Socialista Obrer Espanyol i li proposam eliminar per un

problema d’extraterritorialitat allà on diu “a tots els àmbits on

es posi en perill”. 

Proposam també transacció a la proposta de resolució

número 25 amb la següent redacció “el Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears a complir la Llei de

Normalització Lingüística pel que fa referència a la televisió

autonòmica i en conseqüència que les futures emissions d’IB3

siguin amb la llengua vehicular d’aquesta comunitat, respectant

les modalitats lingüístiques d’aquestes illes”.

Presentam també transacció a la número 28 i li proposam

que allà on diu “a incrementar” digui “a seguir incrementant”.

A la 29 allà on diu “augmentar” “a continuar augmentant”.

A la 32 allà on diu “a potenciar...

(Remor de veus)

A la 32 allà on diu “a pontenciar” “a seguir potenciant”.

A la 33 “a continuar fent”

(Rialles)

A la número 36 també presentam transacció oferint-li la

següent redacció “el Parlament de les Illes Balears insta el

Govern a donar suport la iniciativa d’ampliació i adequació de

l’Hospital de Manacor iniciada per l’ajuntament i la Conselleria

de Sanitat”.

A la número 44 li proposam eliminar òbviament “el Govern

de les Illes Balears”, és a dir, quedaria “el Parlament de les

Illes Balears lamenta que les pensions mitjanes de les Illes

Balears siguin inferiors a les pensions mitjanes de l’Estat i insta

el Govern de l’Estat a homologar les pensions més baixes a la

mitjana estatal”. Pens que no necessita vostè cap explicació

d’això.

Número 47, allà on diu “a posar en funcionament” “a seguir

fent programes i projectes”.

Número 48, allà on diu “a fomentar” li propòs “a seguir

fomentant”.

A la número 49, allà on diu “a fomentar” “a continuar

fomentant”
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(Rialles i aplaudiments)

A la número 50, vaig per la 49, pens que sí. A la 50 a

“seguir fomentant”, en aquest cas “a seguir fomentant

efectivament”.

Número 51, “a seguir posant en marxa” “a continuar”.

Número 53, “continuar” “a continuar incrementant”.

Número 56, aquí sí que faré un petit incís “a seguir

autoritzant”. Jo no sé si aquesta proposta de resolució número

56 presentada pel PSM vol fer entendre que per part de la

Conselleria d’Indústria i Comerç no s’està donant compliment

a la legislació vigent. En qualsevol cas ja ens agradaria que

vostè ens ho expliqués si pot i si pot ens digui quin article hem

deixat d’aplicar o quin article s’incompleix.

A continuació la número 56 li proposaríem una transacció

i que és la següent: “el Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears a iniciar els estudis preparatoris que

permetin transferir la gestió als museus, biblioteques i arxius

titularitat de l’Estat i gestionats per la comunitat autònoma de

les Illes Balears als consells insulars de Mallorca, Menorca i

Eivissa i Formentera”.

A la número 72 i vaig acabant Sr. President, li propòs

substituir allà on diu “a donar suport” “a seguir donant suport”.

I la resta ja està. Molt bé. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a actuar a les institucions de les Illes Balears

amb lleialtat institucional, justícia, equilibri territorial i

neutralitat política.

2.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a transferir als consells insulars les competències

de promoció turística i joventut en el termini d’un any, incloent

la facultat reglamentària i evitant la doble burocràcia a

cadascuna de les illes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

elaborar un Pla Estratègic de la Comunitat Autònoma, que

delimiti amb claredat els objectius i les línies prioritàries

d’actuació en els propers quatre anys, a partir d’un ample

consens amb els agents econòmics i socials i amb les forces

polítics del Parlament, per tal de superar l’actual situació

d’improvisació i d’incertesa.

4. El Parlament de les Illes Balears constituirà al si de la

Comissió de Turisme una ponència per tal de preveure les

mesures necessàries pel manteniment de les empreses, la

reconversió de les instalAlacions, la millora de la formació dels

treballadors, nous sistemes de comercialització, l’increment

del transport, la millora de l’entorn i conservació del nostre

paisatge.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a habilitar una partida de 6 milions d’i per tal

de dur a terme campanyes de promoció turística dirigides

directament als usuaris d’Espanya i Europa de forma

diferenciada a cada una de les Illes.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a recuperar els programes de promoció turística

directa amb les agències de viatges alemanyes i fer un

programa de generalització de promoció directe cap a les

agències venedores.  

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a que per tal de garantir el finançament previst

en el conveni de carreteres de 12 de març del 2004 arribi a

acords amb l’Estat per cada un dels projectes inclosos en

aquest.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a destinar la part que sigui necessària del Fons

de Contingència del vigent pressuposts de la Comunitat

Autònoma, per suplementar la quantia destinada a

subvencionar als habitatges, de tal manera que es garanteixi

el ràpid cobrament de les subvencions; i a endegar un pla de

sòl assequible a disposició dels promotors privats i públics per

a promoure habitatges de protecció pública o de preu taxat.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a elaborar un Pla d’R+D+I amb l’objectiu que

en el termini de 5 anys el percentatge d’aquesta inversió sobre

el PIB sigui el mateix que el de la mitjana espanyola.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a acordar amb els agents socials per tal

d’aconseguir un nou Pacte per l’Ocupació, que donarà

estabilitat a les nostres illes.

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

Illes Balears a elaborar d’un Pla d’Igualtat d’Oportunitats

amb l’objectiu d’evitar discriminacions salarials i altres

condicions laborals discriminatòries entre homes i dones, i que

presentarà al Parlament abans de l’inici del proper període de

sessions.

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

Illes Balears a desistir de la seva intenció de presentar a la

cambra un projecte de llei de Reforma de l’Estatut i acorda la

creació d’una ponència per tal d’elaborar el text d’aquesta

reforma. 

13. El Parlament de les Illes Balears insta els governs de

l’Estat i de les Illes Balears a posar tots els mitjans al seu

abast per garantir el compliment de la Llei de Règim Especial.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a construir el nou hospital de Son Dureta a

l’actual solar segons el projecte consensuat entre el Govern

Central, el Govern de les Illes Balears i els professionals de

Son Dureta, com a solució millor per la ciutadania i treballar

en la recerca del màxim consens que pot permetre refer una

situació que no beneficia ningú.
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15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a defensar davant les instàncies pertinents:

- Adequar de les dades poblacionals que facilitin la revisió

del finançament sanitari.

- Els aspectes que d’acord amb el Règim Especial de les

Illes Balears puguin ser creditors de compensació per part de

l’Estat.

- Al desenvolupament del fons de cohesió per tal de

compensar la despesa generada per l’atenció sanitària als

desplaçats. A tal efecte la Conselleria de Salut i Consum

elaborarà la documentació acreditativa i contrastable.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a garantir al llarg de la legislatura un

finançament suficient per als serveis sanitaris públics de les

Illes Balears que haurà de contemplar com a mínim  la

previsió  d’increment del IPC, l’adequació de les plantilles de

personal al manteniment, al menys,  de les ràtios actuals, la

renovació tecnològica, els compromisos d’inversions i la

previsió d’increment de la factura farmacèutica.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a elaborar un pla per a la millora de l’eficiència

de la gestió sanitària, l’objectiu del qual ha de consistir en la

millora de la productivitat, el maneig eficient dels recursos i la

conscienciació a la població sobre la utilització adequada dels

serveis.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a elaborar un pla de modernització tecnològica

de les empreses a través de l’ús de les noves tecnologies a

l’àmbit de la  formació, investigació, producció,

comercialització, promoció, informació i legislació

internacional.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

afavorir la implantació de la societat del coneixement amb

l’adequació de les aules per tal que cada dos alumnes disposin

d’un ordinador. 

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a posar en marxa el programa SITAR per tal que

els ciutadans de les Illes Balears puguin resoldre les

reclamacions relatives a consum mitjançant l’arbitratge

virtual.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a presentar en el termini de sis mesos la “Llei

d’Agricultura” on es fixi la política estratègica pel sector,

donat que l’agricultura, com a sector estratègic per a la nostre

economia, requereix del màxim suport dels poders públics amb

mesures estratègiques clares i de foment.

22. El Parlament de les Illes Balears acorda acollir el

debat sobre la reforma educativa que ja s’ha iniciat,

constituint una Ponència el sí de la Comissió de Cultura,

Educació i Esports que d’aquí a desembre, convoqui a tots els

sectors socials de la CAIB implicats en el procés educatiu,

reculli les seves aportacions i les faci arribar al Govern de les

Illes Balears.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

elaborar un pla contra l’abandonament prematur de

l’escolarització que contempli també acords amb els sectors

empresarials sobre nivells de formació dels joves treballadors.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a que elabori un pla de lluita contra el fracàs

escolar que contempli l’increment de professorat allà on es

detectin necessitats més importants i l’elaboració de

programes pedagògics i mesures organitzatives que donin

resposta a l’atenció a la diversitat. El pla haurà de contemplar

a més, les mesures adients per augmentar les taxes

d’escolarització en l’etapa post-obligatòria.

25.  El Parlament de les Illes Balears lamenta el retrocés

que la política i actuacions de la Conselleria d’Educació han

produït en el procés de normalització lingüística de la CAIB,

per això insta al Govern de les Illes Balears a canviar de

talant i a assegurar que, en cap cas, les mesures que s’adoptin

aniran en contra de l’esperit que inspirà la Llei de

Normalització Lingüística. Igualment i amb la finalitat

d’assegurar la promoció de la llengua i la cultura pròpia de la

CAIB, el Govern fomentarà les aliances culturals amb aquells

territoris amb els que comparteixen llengua, cultura i història.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a que promogui la redacció d’un pla d’actuació

de la Conselleria d’Educació per la promoció de la qualitat de

l’educació infantil (de 0 a 3 anys) i l’augment del número

d’escoletes públiques. El pla haurà de comptar amb la

colAlaboració dels ajuntaments i els consells insulars i

contemplar entre d’altres temes, el compliment del Decret

1004, l’exigència de la titulació adequada al professorat i

l’establiment de criteris d’admissió d’alumnes.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears, i en concret a la conselleria de Medi Ambient, a

obrir un vertader procés de participació ciutadana en

l’elaboració de la llei de conservació dels espais de

rellevància ambiental distribuint prèviament el text de la

proposta d’avantprojecte de llei.

Per defensar les propostes del Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

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

Seguim i continuam en el camí de continuar aquesta sessió i jo

consumiré el meu torn en defensa de les propostes presentades

pel Grup Parlamentari Socialista.

Jo crec que el fil argumental de totes elles és

fonamentalment la voluntat de canvi, la voluntat de canvi de

moltes coses que pensam que si agafen un altre rumb aquesta

comunitat autònoma, els seus ciutadans, les relacions del

Govern amb l’oposició, les relacions d’aquesta comunitat amb

l’Estat millorarien sensiblement.

Parlem de les relacions amb Madrid, voldria utilitzar una

frase de les que va utilitzar la nostra portaveu en el debat d’ahir

“volem demanar al Govern que no utilitzi les institucions,
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començant pel propi Govern, seguin per aquest Parlament per

intentar l’enfrontament, intentar l’oposició amb el Govern de

l’Estat, demanam lleialtat, demanam neutralitat”. De la mateixa

manera que ahir el Sr. Matas demanava que no el

confonguessin amb la Delegació del Govern del Partit Popular,

que no el confonguessin amb la política que està duent el Partit

Popular en els consells insulars, etcètera. Nosaltres hauríem de

demanar, hem de demanar que el Grup Parlamentari Socialista

no és el Consell de Ministres. Si es vol la colAlaboració del

Grup Parlamentari Socialista ha de ser dins aquest Parlament

i ha raure en aquest Parlament i és allà on hem de trobar els

acords pertinents perquè després el reforçament d’un consens

pugui multiplicar l’eficàcia de les nostres reivindicacions, de

les nostres demandes i d’allò que acordem aquí davant el

Govern de l’Estat. Però no ens demanin per favor

intermediacions inadequades, respectin els jocs institucionals.

No utilitzin el Govern a la seva política d’enfrontament,

aprofitin el nou clima, les possibilitats de diàleg i no donin

portades a les portes que s’obren de part del Govern de Madrid

per incidir, per cooperar en l’estratègia del Sr. Rajoy en el seu

setge, a la seva oposició al Govern del Sr. Zapatero.

També volem un canvi en les relacions amb els consells. El

procés de protagonisme progressiu dels consells insulars que va

tenir una fita molt important la passada legislatura s’ha

paralitzat. En aquests moments ja quan parlam de noves

competències dels consells sentim el President de la comunitat

autònoma i als portaveus del Grup Popular parlar de

descentralització. Nosaltres no concebem d’aquesta manera el

procés de potenciació dels consells insulars i demanam per tant,

una configuració nova que s’ha de manifestar, lògicament, en

la reforma de l’Estatut.

Relacions amb els ajuntaments, també han de canviar. Per

això nosaltres proposam que els ajuntaments agafin un especial

protagonisme a la nova redacció de l’Estatut d’Autonomia. I

demanam i exigim al Govern que tengui una política de

neutralitat en relació al color polític dels distints ajuntaments.

Crec que és exigible a l’Executiu que practiqui una política

objectiva en relació a aquest tema.

Reforma de l’Estatut. Nosaltres estam demanant, estam

exigint que la iniciativa de la reforma de l’Estatut sigui

d’aquest Parlament i la veritat és que ens trobam una mica

desconcertats perquè ahir el President del Govern des d’aquesta

mateixa tribuna va dir que estava d’acord i que d’alguna

manera renunciava, vàrem entendre nosaltres, a la iniciativa

governamental de la reforma de l’Estatut. Per tant, o esperam

que el Grup Parlamentari Popular retiri la seva proposta de

resolució número 67 que fa referència en insistir en què el

Govern de les Illes Balears...

(Remor de veus)

Em deman si el conseller d’Educació vol demanar la

paraula per incidència i obrir un torn incidental.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor un poc de silenci si són tan amables. Sr. Quetglas

continuï.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, és que està molestant a qui parla.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

La proposició número 67 del Grup Parlamentari Popular

insisteix en què el Parlament insti el Govern a encapçalar el

procediment de reforma. I no és això exactament allò que el

President Matas ens brindava ahir des d’aquesta mateixa

tribuna.

Ens negam des del Grup Parlamentari Socialista senyores

i senyors diputats a donar per morta la Llei de Règim Especial

de les Illes Balears, ens negam a participar a la seva liquidació,

donar-lo per acabat i pensam que parlar de la necessitat d’un

nou REB resta credibilitat a la posició d’aquesta comunitat

autònoma en relació a aquest tema. No és ni oportú, en un

moment allà on la Llei de Règim Especial a penes ha

desenvolupat un 2% de les seves possibilitats, parlar d’un nou

REB. Ni tan sols la fonamentació que ahir exposava el Sr.

President quan deia que “la nova redacció de la Constitució

Europea permetia un nou canvi introduint elements fiscals dins

la Llei de Règim Especial” ens pareix suficientment

fonamentada. No hi ha un canvi excessivament radical entre

l’actual redacció de la Constitució, del projecte de Constitució

Europea i allò que avui contemplen els distints tractats

europeus, en concret el Tractat d’Amsterdam. No hi ha una

diferència fonamental que ens permeti dir ara podrem tenir

l’oportunitat de plantejar qüestions fiscals sobre les quals,

anunciï una vegada més, que el Grup Parlamentari Socialista és

i serà sempre molt reticent.

Canvis també demanam en la manera de fer front als nostres

problemes. Jo recordava aquella frase que deia: “el que ens

passa és que no sabem què ens passa i això és el que ens

passa”. Crec que una de les coses que ens falten és un acord

generalitzat sobre una diagnosi de quin són els vertaders

problemes, més enllà de les diferències ideològiques, que

lògicament no enfocaran els temes de la mateixa manera, el que

sí està clar és que no tenim un consens ni polític, ni social

suficient que ens permeti establir quins són, on és l’arrel dels

problemes que patim, intentar anticipar on és l’arrel dels

problemes que patirem en un futur immediat i per això

demanam l’establiment d’un consens bàsic, si més en la

diagnosi. I per això demanam qüestions com la constitució

d’una ponència parlamentària en relació als nous reptes als

quals s’ha de fer front en matèria turística. Per això demanam

que el Govern tengui un major grau d’iniciativa en relació a

seguir les passes de la posada en marxa i de l’endegament del

pacte d’ocupació, un pla d’igualtat d’oportunitats entre les

dones i els homes.

En una cosa hi voldria posar un èmfasi molt especial i és en

relació a la innovació. Crec que hem de plantejar d’una manera

ambiciosa i d’una manera consensuada un nou pla d’innovació
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que ens posi al nivell, no és un nivell excessivament ambiciós,

de la mitjana espanyola en relació a la inversió en R+D+I en

relació al PIB regional, al PIB de les Illes Balears. Crec que

això, acompanyat d’un ambiciós pla d’introducció de la societat

del coneixement de la societat del coneixement i la informació

a les escoles, pot representar una de les inversions a mig i llarg

termini més importants per tenir una eina de cara al futur.

Habitatge. Sr. President, no pot ser, crec que és

profundament immoral la situació que s’està produint en

aquests moments de què hi hagi persones, famílies que tenguin

en les seves mans un document de qualificació de l’habitatge

per la qual volen accedir o volen rehabilitar i que quan vagin a

la conselleria per demanar que aquesta qualificació es

converteixi en una subvenció a la qual els dóna dret els

contestin, d’acord però hauran d’esperar perquè de moment no

tenim doblers. I això està passant i no hi ha una suplementació

suficient, per això demanam que el fons de contingència es

dediquin les quantitats que facin falta perquè això deixi de

passar i a més de manera urgent.

Demanam la constitució de ponències en relació al gran

debat que s’obri sobre la reforma educativa. Una ponència que

tengui en compte dos elements fonamentals i específics de la

nostra comunitat que són el fracàs escolar i l’abandonament

prematur de l’escolarització. També insistim en la necessitat

d’incrementar la qualitat de l’educació infantil i accentuar el

seu caràcter i la seva vocació de pública.

Son Dureta, ja comença a ser un clàssic. Demanam

lògicament, ens pareix un element essencial per al benestar dels

ciutadans perquè puguin assolir les millores sanitàries que es

reclamen en el termini més immediat possible, la posada en

marxa del projecte acordat, el projecte consensuat de fer el nou

Son Dureta a l’actual emplaçament de Son Dureta.

Demanam un gran debat ciutadà sobre la Llei de

conservació d’espais de rellevància ambiental que ahir va

anunciar el Sr. President. La veritat és que ens fa por, ens fa por

una llei d’aquestes característiques presidida pel criteri de

submissió dels criteris de protecció ambiental a la propietat

privada. Li tenim por i voldríem que com a mínim es produís

un intens debat, de tal manera que es poguessin recollir els

vertaders desitjos i aspiracions de les forces polítiques i també

de les organitzacions socials, dels ciutadans en definitiva sobre

aquesta qüestió.

I jo crec que la nostra proposta estrella és, sense dubte,

l’elaboració del Pla estratègic. Creim que, com hem dit abans,

aquesta manca de consens sobre el diagnòstic també lògicament

amb una major justificació en relació a les discrepàncies

ideològiques es produeix en relació a les mesures que s’han de

derivar d’aquest diagnòstic. Això no ens hauria de fer evitar

l’esforç d’establir els paràmetres d’allò que estam d’acord que

s’hauria de fer en un horitzó mig- llarg en relació a la nostra

economia, en relació del nostre territori, en relació a la vocació

de la nostra estructura productiva. Crec que aquest pla

estratègic esdevé de cada dia més important, en aquests

moments la sensació d’improvisació, la sensació que tenim una

reacció davant els problemes immensos que se’ns plantegen

dins els horitzons, molts dels quals no controlam ni controlarem

mai perquè provenen d’un estat de mundialització de les coses

que, per descomptat, des de l’àmbit de les Illes Balears

escassíssima serà la influència que puguem tenir en la seva

modificació, però això no ens ha de fer que tenguem una

postura estrictament passiva, estrictament esperar que ens passi

el que ens passi, sinó que hem de saber adaptar les nostres

possibilitats, que són moltes de cara al futur, mitjançant

l’establiment d’aquelles línies estratègiques que delimitin el

nostre futur. Un full de ruta, un full de ruta per al futur de la

nostra comunitat autònoma, crec que les dificultats

d’aconseguir-ho no ens han de fer, a priori, no intentar-ho des

d’aquest parlament. Res més, Sr. President i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des

d’Unió Mallorquina valoram molt positivament tant les

propostes de resolució presentades pel Grup Socialista com el

tarannà que va manifestar la portaveu a la intervenció del dia

d’ahir. Des d’Unió Mallorquina pensam que estam davant

d’una oportunitat històrica perquè les illes surtin de la

marginació en què han estat situades durant molt de temps.

Creim, des d’Unió Mallorquina, que hem de fer un gran esforç

de consens per aconseguir un consens suficient perquè es pugui

reformar el nostre Estatut.

Des d’Unió Mallorquina votarem a favor de la majoria de

propostes de resolució presentades pel Grup Socialista.

Votarem a favor de la proposta número 1, qui no vol la lleialtat

institucional.

Votarem a favor de la número 3, ens pareix bé que es faci

un pla estratègic.

Votarem a favor de què dins la Comissió de Turisme es

parli de reconversió, ja la portaveu d’Unió Mallorquina i

presidenta del partit ja ho va dir a la seva intervenció; pensam

que el sector turístic ha de menester una certa reconversió, però

reconversió una vegada arribem a l’acord, la diagnosi del

problema exigirà, de la mateixa manera que quan s’ha fet la

reconversió de la siderúrgia o la reconversió de les drassanes,

exigirà per part de l’Estat fer un esforç important en aquestes

illes de finançació per poder dur endavant aquestes tasques de

reconversió.

Estam a favor de la 5 i la 6, de què es faci tota la promoció

turística que sigui necessària i més. Però per ventura ens

recorden propostes de resolució d’altre temps que feia altre

grup, que ara és al Govern i ara no està a l’oposició, però

nosaltres li votarem a favor. 

Votarem a favor de la número 7, estam d’acord que es

mantengui, es garanteixi el finançament previst en el conveni

de carreteres, estam absolutament a favor.

Votarem a favor que es faci un pla d’I+D, de

desenvolupament.
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Estam a favor de la 10, un pacte de l’ocupació.

Estam a favor que es creï una ponència per elaborar la

reforma de l’institut, de l’Estatut, o que la reforma de l’Estatut

es discuteixi dins la Comissió d’Institucionals, que sigui en

aquest Parlament, però això no ha de ser un problema perquè

no hi hagi la reforma de l’Estatut. Jo crec que tots els partits,

tots els grups d’aquesta cambra hem de fer un esforç per no

perdre aquesta oportunitat històrica de tenir una bona reforma

de l’Estatut que, com va dir el president, doni estabilitat en el

futur a aquestes illes i que no depenguem de qui governi aquí

i qui governi a Madrid per poder dur endavant els projectes que

els ciutadans d’aquestes illes es mereixen.

Votarem que sí al compliment, a la 13, del règim especial.

Votarem que sí a la número 15, defensar el finançament, el

règim especial en el tema de sanitat.

Votarem que sí a la 17 i 18, pla de millora de l’eficàcia de

la gestió sanitària; pla de modernització tecnològica de les

empreses.

Votarem que sí a dur endavant el programa SITAR.

Votarem que sí a un gran debat sobre la reforma educativa.

Votarem que sí a un gran pla contra l’abandonament

prematur de l’escolarització.

I votarem que sí també a obrir un procés de participació

ciutadana durant l’elaboració de la Llei de conservació dels

espais naturals. Qui pot no votar en contra de fer plans o de fer

projectes i que participin tots els ciutadans o el més ampli

possible en aquesta elaboració.

Demanarem o faríem una proposta de transacció amb les

propostes 2 i 21. Des d’Unió Mallorquina estam a favor del

traspàs de competències als consells insulars, de joventut, de

promoció turística, però el termini ens pareix que, o sigui

recordam intervencions del Govern de la passada legislatura,

quan els terminis eren tan breus; creim que aquesta legislatura

és un bon termini per dur aquestes transferències, perquè

s’iniciïn, però establir terminis, com en el cas de la 21, per a la

llei d’agricultura, que són peremptoris, que són impossibles

d’acomplir, evoquen l’incompliment d’aquests terminis.

I votarem que no a la número 8, aquesta és l’eterna

discussió: primer, el tema del sòl o de l’ordenació del territori

i de l’urbanisme, i vostès en gran mesura són corresponsables

de què sigui així, i des d’Unió Mallorquina els felicitam, són

competències dels consells insulars, vostè, Sr. Quetglas, a la

seva intervenció ja ho ha dit, no ens demanin, no els ho

demanin als socialistes com si fossin el consell de ministres,

doncs si les competències en matèria d’ordenació del territori

i d’urbanisme són dels consells deixem que els consells facin

els seus plans territorials i resolguin tots aquests problemes.

La número 11 tampoc la votarem que sí perquè pareix feta

aposta perquè, o sigui abans de l’inici del proper període de

sessions presenti un pla d’oportunitats; escolti, no es podrà

complir.

Votarem que no en el tema de reformar Son Dureta. Crec

que fins i tot els propis veïns de la Real volen i creuen que és

millor fer un nou hospital, però ells no volen que sigui allà,

voldrien que fos a un altre lloc. Jo crec que avui ja ningú

defensa que és millor reformar Son Dureta, jo crec que a les

comissions que hem tengut per al tema de la finançació, han

passat des de colAlegis professionals, en fi, de sindicats, i

tothom defensa que la millor solució és fer un nou hospital. I

per això aquesta proposta no us la votarem a favor.

Després hi ha tot un seguit de resolucions que no hi entraré,

que són propostes que depenen de finançació de Madrid i que

per això nosaltres no donarem suport a les 14, 16, 19, 24, 25 i

26.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Amb el temps que tenim aquí

no es poden comentar 27 propostes de resolució del Grup

Parlamentari Socialista i com que no es poden comentar, doncs

no les comentaré, així com deia Pepe Sbert a Bienvenido Mister

Marshall o qualque cosa semblant. No, perquè a més no

necessit el temps per dir que el Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds votarà a favor de totes i cadascuna de les 27

propostes de resolució, no necessit més temps. En tot cas,

esper, Sr. President, que tengui en compte la brevetat en aquest

cas i sigui una mica més generós en el temps de donar rèplica

al Grup Popular, perquè segurament el necessitarà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

(Rialles del Sr. President) Molt bé. Pel Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula la Sra. Maria Antònia

Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del

PSM-Entesa Nacionalista anunciar que donarem suport a 21 de

les 27 propostes de resolució que ha presentat el Grup

Parlamentari Socialista.

Fent un breu comentari d’algunes d’elles, diré que a la

número 1, la primera que ha fet, nosaltres creim que ja no

hauria de ser necessari haver de posar aquesta proposta de

resolució, però vist el que hem vist i sospitant el que sospitam,

crec que no sobra que hi hagi un recordatori de quins deures

toca tenir el Govern. Hi ha d’haver una lleialtat institucional, hi

ha d’haver una justícia, un equilibri territorial i una neutralitat

política que és molt necessària per la higiene democràtica.

A la resta hi ha diferents blocs, n’hi ha algunes referides a

turisme, que estam d’acord amb totes elles, sobretot amb la que
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diu que s’ha de fer un grup, una ponència, per analitzar la

situació turística. Nosaltres creim que, com els metges, abans

de receptar s’ha de diagnosticar i és això el que precisament

crec que és més necessari, perquè en el tema turístic hi ha

moltes veus que diuen moltes coses i moltes vegades no

quadren entre elles. Per tant, sí que des d’aquest Parlament crec

que s’han de convidar tots els sectors socials per fer una

diagnosi exacta de què és el que passa dins el sector turístic,

per poder preveure el futur i per poder anar caminant cap a una

millora d’aquesta primera font d’economia que tenim a les Illes

Balears.

Amb les de sanitat també hi estam totalment d’acord. N’hi

ha algunes que fan referència al finançament, a la revisió del

finançament i a la garantia que hi hagi un finançament suficient.

I després també ja el que s’ha dit, quasi tots els portaveus que

m’han precedit aquí, tots els grups fan referència a l’hospital de

Son Dureta, que s’ha de fer a Son Dureta, que és el que crec

que tots volem, per tant hi estam totalment d’acord.

Quant a l’habitatge, vostès utilitzen el fons de contingència

per palAliar el dèficit pressupostari que hi ha en aquest sentit,

nosaltres hi estam d’acord, però clar no voldríem que això

interferís amb una de les propostes que nosaltres feim, que és

que aquest fons de contingència no afecti les conselleries o les

àrees de salut i educació; vull dir que sempre que no fos

contradictori amb aquesta reivindicació nostra, nosaltres li

donam suport.

També estam d’acord amb les reivindicacions que fan quant

a ocupació. El pla d’igualtat d’oportunitats també hi estam

d’acord. I com no pot ser d’altra manera que la reforma de

l’Estatut ha de ser una iniciativa d’aquest Parlament, que el

protagonista ha de ser el Parlament quant a la redacció de la

reforma de l’Estatut.

I amb el compliment del REB, crec que simplement fa falta

dir que el que hi ha s’ha de complir.

Quant a les d’educació, també hi estam d’acord.

Volia fer una referència a la 22 que entenem que s’ha de

fer, és bo que es constitueixi aquesta ponència per fer una

anàlisi de tot el que passa, perquè no es facin aquests

experiments pedagògics que ja ha esmentat el nostre portaveu

i que no es repeteixin aquests despropòsits que s’han fet dins

educació i dins la normalització lingüística i crec que s’han

d’implicar tots els sectors per reconduir aquest tema tan

important com és l’educació.

Dir-li també que nosaltres ens abstendrem a cinc dels punts

que vostès han proposat. Hi ha una sèrie de punts, el 3, el 7 i el

18, als quals vostès proposen la redacció d’uns plans. El pla

estratègic per a la comunitat autònoma nosaltres ho veim una

mica gros això i el que ens temem és que si s’aprova sigui una

excusa per donar molts de milions a una consultoria i al final

només serveixi per gastar doblers i al final no treure res en clar.

No és que hi estiguem d’acord en què es faci una diagnosi, però

això d’encomanar plans no sabem a qui, pensam que és una

manera de tirar doblers, la veritat.

La número 17 també, amb el pla de deficiències de la gestió

sanitària també creim que està dins la mateixa línia.

I en el punt 18, que proposen un pla de modernització

tecnològica de les empreses, dir-li que s’han fet, ja hi ha plans

i estudis fets suficients com perquè hi hagi una diagnosi feta de

tot aquest sector. I a més, hi ha uns mecanismes mitjançant les

convocatòries de subvencions per incentivar econòmicament

les empreses que es vulguin acollir. Per tant, també ens

abstendrem, perquè creim que això hi ha una feina feta prèvia

i que hi ha els mecanismes suficients com perquè les empreses

i els sectors implicats o els sectors interessats puguin fer ús

d’aquestes ordres que es fan des de la conselleria, per

beneficiar-se econòmicament de tot això.

Finalment, ja li voldria, ah, a la 21 nosaltres també ens

abstendrem perquè no som capaços de decidir si és convenient

o no una llei d’agricultura, no sabem si una llei d’agricultura

arreglaria el sector, no tancam les portes però tampoc, ens

abstendrem simplement perquè no hem tengut el suficient

temps o no som capaços de saber si una llei arreglaria tot el

sector, per tant deixam la porta oberta amb una extensió.

I el que li proposaria, a la número 26, és una transacció; dir-

li que el pla que vostès proposen està fet i l’únic que falta és

que s’apliqui, s’apliqui amb una dotació econòmica suficient.

Per tant, no fa falta fer un pla, sinó que la transacció que

nosaltres proposaríem és que s’apliqui aquest pla i que es doti

suficientment econòmicament perquè es pugui dur a terme.

De la resta crec que he dit tot el que havia de dir, o sigui 21

sí, 5 abstencions i a l’espera que vostès acceptin aquesta

transacció, seria un altre vot favorable a aquestes propostes de

resolució que han presentat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Té la paraula l’Hble. Diputat

Sr. Jaume Tadeo, del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Dir

abans de tot que, com han fet altres portaveus, separaria la

votació que farem de les propostes en tres grups: el grup del sí,

el grup del no i un grup de transaccions. Començant idò pel que

és el grup de les transaccions, en proposaríem quatre: les dues

primeres farien referència a les propostes 1 i 6; que, per

exemple, amb la 1 vostès volen fer veure o ens diuen que no

existeix, que el Govern de les Illes Balears no actua amb

lleialtat, i nosaltres consideram que sí, i en aquest sentit la

transacció que volem fer és seguir actuant amb lleialtat.

Igual, només n’hi ha una altra igual que aquesta, que és la

nombre 6, referent a recuperar els programes de promoció

turística.

Referent a la proposta nombre 2, igual que ha fet el nostre

portaveu quan defensava, quan defensava no, perdó, quan

tractava les propostes d’Esquerra Unida, també li proposam
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pràcticament, la mateixa transacció; és: “El Parlament de les

Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a iniciar els

tràmits per fer possible la descentralització en matèria de

promoció turística i joventut als consells insulars.

I la darrera a la qual volíem fer una transacció, és la

proposta número 11, al pla d’igualtat d’oportunitats. Hi estam

d’acord, però en el que no estam d’acord és amb què

s’estableixi un condicional temporal. En aquest sentit,

proposaríem que s’eliminés a partir d’on diu “i que presentarà

al Parlament abans de l’inici del proper període de sessions”.

Passant idò a la resta de les propostes, dir que no estam

d’acord amb la proposta número 3, no creim que existeixi una

situació d’improvisació i d’incertesa. Açò queda reflectit que

no existeix amb la reforma de l’Estatut, en reclamar un major

finançament i en el tema de dur a terme una nova llei de règim

fiscal sustentada en la nova Constitució europea.

Pel que fa a les propostes 4 i 5, com que consideram que ja

es prenen, des de la Conselleria de Turisme, les mesures

adequades, doncs tampoc no les votaríem a favor.

Quant a la 7, el finançament del conveni de carreteres, com

que ahir el president aquí ja va deixar ben clar quin era el tema

i com estava i com quedava i va deixar ben clar que les

carreteres es farien i es pagarien des de Madrid. Açò sí, els va

emplaçar a vostès perquè donassin el màxim de suport possible

per solucionar aquests temes.

Quant a la 8, de subvencionar el tema dels habitatges, és

una cosa que es fa i a través de la Conselleria d’Hisenda, doncs

hi ha les partides pressupostàries al respecte.

A la proposta nombre 9, d’un pla d’R+D+I, doncs també,

no, perdó, en aquest sentit dir que nosaltres, el Partit Popular fa

una proposta en el mateix sentit, amb la qual cosa consideram

que ha de sortir aprovada la nostra.

Quant a la 12, la reforma de l’Estatut, també va ser molt

debatut ahir, el president va deixar molt clara quina era la

postura del Govern i en el si del Partit Popular, cercant el

consens de tots els grups d’aquest Parlament, a fi que pugui

sortir aprovat.

A la 14, Son Dureta, també va quedar molt clar ahir quina

era la postura del Govern i en el si del Partit Popular; es

considerava que no era l’opció bona, no era l’opció correcta

tornar anar a la reforma de l’edifici actual, sinó un edifici nou.

Les obres serien més curtes, menys molèsties i menys

dificultats per als professionals i ciutadans.

La 17 i la 18, pla de millora de l’eficiència sanitària i pla de

modernització tecnològica, ja s’estan fent.

La que fa referència a la proposta nombre 21, d’una llei del

sector d’agricultura. Dir que el sector agrari ja té el màxim

suport d’aquest govern amb els plans d’actuació adequats a

aquest sector.

Quant a la 24, d’educació i de fracàs escolar, doncs es fan

des de la conselleria les mesures oportunes.

La 22 i 25, tema d’educació i llengua, també consideram

que el que es fa no és anar contra la llengua ni contra l’esperit

de la normalització lingüística, sinó que són propostes que es

fan mesures encaminades a un reconeixement com a mínim

constitucional.

Amb referència a la 27, de medi ambient, dir que primera

vegada s’ha obert un vertader procés, en el qual no tan sols es

té en compte el medi ambient, sinó també els particulars.

Passam ja, crec que no me n’he deixada cap, passam ja a ...

Votarem que sí al nou pacte, a la número 10, al nou pacte

per l’ocupació que, com no pot ser d’una altra manera, ha de

sortir de la Mesa del Diàleg Social.

La 15 i la 16, referides a temes de finançament d’aspectes

molt importants per als ciutadans de la nostra comunitat

autònoma, dir que estan prou debatuts i la postura doncs és

clara de tots els partits.

La 23, un pla contra l’abandonament prematur de

l’escolaritat, també hi estam d’acord.

I la darrera, la número 13, la del REB, està clar que la

proposta, la iniciativa del president de la comunitat autònoma

va en aquest sentit d’establir un nou règim fiscal especial per a

les Illes Balears, que sempre estigui emmarcat a la nova

Constitució europea.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Passam al debat de les propostes

del Grup Parlamentari Popular i per defensar aquestes

propostes té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver.

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport

a l’anunci fet pel President del Govern en relació a la

presentació d’un nou Projecte de Llei de Règim Especial de les

Illes Balears en el marc de la futura Constitució Europea, que

contribueixi definitivament a resoldre els problemes i greuges

derivats de la insularitat, i constata la necessitat d’aconseguir

el màxim consens social i l’acord de les forces polítiques amb

representació parlamentaria.

2. El Parlament de les Illes Balears constata

l’incompliment dels compromisos adquirits pel Govern de

l’Estat Espanyol en relació al desenvolupament de la Llei

30/1998, de 29 de juliol, del Règim Especial de les Illes

Balears, i insta el Govern de l’Estat Espanyol a convocar amb

urgència les comissions mixtes previstes a l’esmentada llei.

3. El Parlament de les Illes Balears condemna el fet de que

el Projecte de Pressuposts Generals de l’Estat per al 2005 no

contempli l’increment fins el 38% de la subvenció al transport

aeri i marítim per als residents a la Comunitat Autònoma de

les Illes Balears, incomplint un compromís públic del President

del Govern Espanyol.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat Espanyol a incrementar fins el 50% en el percentatge

de les subvencions al transport aeri i marítim per als residents

a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb efectes a

partir de l’1 de gener de l’any 2005, tant pel que fa als

trajectes interinsulars, com als trajectes amb la Península.

Aquest increment es realitzarà de la següent forma:

l’increment fins al 38% s’efectuarà amb càrrec als Pressuposts

Generals de l’Estat a partir de l’1 de gener de 2005; el 12%

que manca, fins arribar al 50%, serà avançat pel Govern de

les Illes Balears amb càrrec als seus pressuposts, amb el

compromís de reintegrament total per l’Administració General

de l’Estat quan les disponibilitats pressupostaries ho permetin

i, en qualsevol cas, abans de finalitzar l’exercici pressupostari

de 2007; a partir de l’1 de gener de 2008 es contemplarà

necessàriament en els Pressuposts Generals de l’Estat, amb la

seva corresponent dotació pressupostaria, el percentatge del

50% en les subvencions al transport aeri i marítim per als

residents a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears valora positivament el

fet de que el Govern de les Illes Balears i el Ministeri de

Foment hagin aconseguit la declaració d’obligacions de servei

públic de les rutes aèries entre les Illes Balears i insta el

Govern de les Illes Balears a fer les gestions necessàries per

aconseguir que l’esmentada declaració s’estengui a les rutes

aèries amb al península.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Foment a convocar, amb caràcter d’urgència, a la Comissió

Mixta creada per acord del Consell de Ministres, de 21 de

novembre de 2003, pel qual es declaren obligacions de servei

públic en rutes aèries entre les Illes Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat Espanyol a donar, al conveni de carreteres entre el

Ministeri de Foment i la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears, el mateix tractament que al conveni de carreteres amb

la Comunitat Autònoma de Canàries.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat Espanyol a aplicar, al conveni de carreteres entre el

Ministeri de Foment i la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears, el mateix criteri en la supervisió i gestió dels projectes

que s’aplica al conveni de carreteres amb la Comunitat

Autònoma de Canàries.

9. El Parlament de les Illes Balears condemna la omissió,

en el Projecte de Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per

al 2005 del Conveni subscrit entre el Ministeri de Foment i el

Govern de les Illes Balears, en data 21 de gener de 1998, en

matèria de carreteres.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Foment a convocar, amb caràcter d’urgència, a la Comissió

Bilateral Mixta de Programació, Seguiment i Control del

Conveni de Carreteres subscrit amb el Ministeri de Foment.

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

l’Estat Espanyol a reclamar, el més aviat possible, la

immediata autorització d’encomana de gestió de l’obra

d’infrastructura viària, inclosa en el conveni de col•laboració

amb el Ministeri de Foment, consistent en la construcció de la

variant de Ferreries.

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

Illes Balears a promoure que les empreses navilieres

augmentin les freqüències dels transports entre Eivissa i

Formentera, de tal forma que es programi al manco un viatge

a primera hora del matí i un altre a darrera hora del

capvespre.

13.  El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Medi Ambient a realitzar l’adscripció del domini públic

marítim necessària per desenvolupar el projecte de

construcció del dic exterior del Port de Ciutadella.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a executar, el més aviat possible, les obres de la

dàrsena de Cala en Busquets a Ciutadella.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministerio de

Vivienda a concretar, dins el Plan Nacional de Vivienda, el

Plan Especial de Vivienda de las Islas Baleares.

16.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat Espanyol, d’acord amb allò que disposa l’article 10 de

la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del Règim Especial de les Illes

Balears, a colAlaborar amb el Govern de les Illes Balears

donant suport financer per desenvolupar el Pla de transport

ferroviari inclòs en el Pla Director Sectorial de Transports de

les Illes Balears.

17.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a augmentar les rutes de “bus més tren” perquè

els municipis puguin tenir possibilitat d’accedir a l’ús del

ferrocarril.

18.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a executar, el més aviat possible, les obres del

soterrament de les vies del tren al seu pas per Palma i la

construcció de l’estació intermodal.

19.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a executar, el més aviat possible el projecte de

construcció de l’estació d’autobusos i aparcament subterrani

a Sant Antoni de Portmany.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a dotar de les infraestructures necessàries al

transport regular de viatgers per carretera, com són estacions

d’autobusos i parades, així com a ajustar a la demanda

l’oferta de recorreguts, freqüències i horaris, sempre que la

darrera sigui superior a la primera.

21. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria

d’Economia, Hisenda i Innovació a elaborar un nou Pla de

R+D+I per al període 2005-2007.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a elaborar un Pla integral d’actuacions contra el

canvi climàtic a les Illes Balears.
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23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a promoure, en colAlaboració amb el Consell

Insular d’Eivissa i Formentera l’establiment d’un centre de

descontaminació de vehicles fora d’ús a Formentera.

24.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a portar a terme les actuacions necessàries per

portar aigua en alta a La Mola i posar-hi en servei la xarxa de

sanejament de baixada.

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

Illes Balears i al Govern de l’Estat Espanyol a formalitzar un

conveni que garanteixi la construcció de les quatre

dessaladores (Alcúdia, Santa Eulàlia, Ciutadella i Andratx)

declarades d’interès general a l’annex II del Pla Hidrològic

Nacional així com les interconnexions necessàries per

optimitzar la producció d’aquestes infraestructures, de forma

que es garanteixi la disponibilitat de recursos hídrics a les

nostres illes i es pugui potenciar la recuperació natural dels

nostres aqüífers.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a mantenir la campanya de qualitat de les aigües

de bany i completar-la amb les actuacions precises per

conscienciar als nostres conciutadans i visitants de la

necessitat d’evitar qualsevol actuació que pugui embrutar el

nostre litoral.

27.  El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el

projecte de recuperació ambiental del tram de costa entre Can

Pere Antoni i es Carnatge a Palma, donat que tenia

consignació pressupostaria als Pressuposts Generals de l’Estat

de 2004.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el

projecte d’estabilització del penya-segat posterior a la Platja

de Cala Fonoll a Andratx, donat que tenia consignació

pressupostaria als Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.

29.  El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el

projecte de desenvolupament integral de la Badia de Sóller,

donat que tenia consignació pressupostaria als Pressuposts

Generals de l’Estat de 2004.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el

projecte de rehabilitació de les platges Carregador i El Toro

a Calvià, donat que tenia consignació pressupostaria als

Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.

31.  El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el

projecte de protecció i preservació del medi ambient litoral a

es Trenc i ses Covetes de Campos, donat que tenia consignació

pressupostaria als Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.

32.  El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el

projecte de condicionament de la zona humida de La Gola en

el port de Pollença, donat que tenia consignació

pressupostaria als Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el

projecte de vorera litoral Ronda Martí-s’Illot a Manacor,

donat que tenia consignació pressupostaria als Pressuposts

Generals de l’Estat de 2004.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el

projecte d’adequació de Cala Marçal de Felanitx, donat que

tenia consignació pressupostaria als Pressuposts Generals de

l’Estat de 2004.

35.  El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el

projecte de recuperació del front marítim de Punta Prima a

Sant Lluís, donat que tenia consignació pressupostaria als

Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el

projecte de conservació i recuperació ambiental a les Platges

de Ses Salines i Es Cavallet de Sant Josep, donat que tenia

consignació pressupostaria als Pressuposts Generals de l’Estat

de 2004.

37.  El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el

projecte d’habilitació d’un vial de bicicletes entre Salines i Es

pujols a Formentera, donat que tenia consignació

pressupostaria als Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.

38.  El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el

projecte de la Torre de’n Pau, donat que tenia consignació

pressupostaria als Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat Espanyol a constituir de manera immediata la Comissió

prevista a l’article 32 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del

Règim Especial de les Illes Balears, que estudiarà les

circumstàncies del mercat laboral balear, amb especial

referència a la situació dels treballadors fixos discontinus,

proposant l’adopció de mesures que permetin una major

atenció a la problemàtica d’aquests treballadors.

40.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat Espanyol per que augmenti les dotacions

pressupostàries  a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

destinades a les polítiques actives d’ocupació transferides que

tenen com a referència el salari mínim interprofessional o

l’IPREM, i les bases mínimes de cotització a la Seguretat

Social, amb la finalitat de que no es vegi disminuïda l’eficàcia

d’aquestes polítiques reduint-se el nombre final de

beneficiaris.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat Espanyol perquè els treballadors fixos discontinus en

el moment del termini de la seva vida professional tinguin
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accés a un sistema protegit que complementi les prestacions

que li corresponguin per jubilació.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat Espanyol a aprovar un Pla integral d’ocupació per la

Comunitat de les Illes Balears similar al de la Comunitat de

Canàries atesa la circumstància d’insularitat reconeguda a

l’article 138.1 de la Constitució Espanyola.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a potenciar les accions per lluitar contra la

violència de gènere.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a anar incrementant la dotació pressupostaria de

l’abonament-guarderia.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a què dins la present Legislatura posi en marxa

un Pla On Line de formació de Voluntaris de Protecció Civil,

per tal de facilitar la formació de les persones que

voluntàriament presten els seus serveis a la nostra comunitat

autònoma.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears perquè instalAli esculls artificials a la costa de

Llevant per tal d’impedir la pràctica de l’arrossegament

ilAlegal.

47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a redactar un nou model de l’ensenyament de la

música a la nostra comunitat autònoma que ordeni el mapa

d’aquests ensenyaments tenint en compte els Conservatoris

Professionals i Superior i la xarxa d’escoles de música

reconegudes per la Conselleria d’Educació i Cultura, aporti

solucions efectives a la compatibilització d’aquests estudis i

desenvolupi la normativa necessària en matèria curricular i

d’organització i funcionament.

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a implantar un mòdul de formació professional

en matèria d’agricultura a l’illa d’Eivissa.

49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a presentar en el termini d’un any,

l’avantprojecte d’una llei de l’ensenyament de persones

adultes que contempli la formació bàsica, els ensenyaments

reglats i els no formals, i la connexió amb els ensenyaments

tecnicoprofessionals tenint en compte les necessitats, els

interessos i el temps disponible de les persones adultes.

50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears perquè, mitjançant la Conselleria d’Educació i

Cultura i juntament amb la Universitat de les Illes Balears,

analitzi i estudiï l’oferta formativa de la Universitat adaptada

a les noves titulacions, així com el cost econòmic que pot

representar per a la Comunitat Autònoma la implantació de la

nova estructura d’estudis universitaris.

51. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat

que té l’illa de Menorca de comptar amb nous elements

d’oferta turística que ajudin a la millora de la qualitat i a la

desestacionalització. En aquest context considera que les Illes

Balears no compten, fins ara, amb un tipus d’oferta rellevant

en aquesta matèria com són els Paradors Nacionals, dels que

sols s’ha avançat en el projecte de Dalt Vila, a Eivissa. Per

això s’insta el Govern de l’Estat a impulsar amb caràcter

immediat la creació d’un Parador Nacional a l’illa del

Lazareto a Maó.

52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat Espanyol a que elabori els plans i inversions de

Promoció Turística amb criteris de territorialitat, tenint en

compte el pes de cada Comunitat Autònoma en matèria de

turisme, tant pel nombre de places, com per volum de visitants

i d’ingressos aportats a l’Estat en aquesta matèria.

53. El Parlament de les Illes Balears constata que la via del

diàleg, la concertació, és el camí adequat per dur endavant els

ajustaments necessaris que consolidin el futur econòmic i

social de les Illes, i insta al Govern de les Illes Balears a

mantenir les Meses de Diàleg social, que facin possible

l’adopció de mesures amb el major grau de consens possible.

54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat Espanyol a un replantejament en els criteris de

distribució dels Plans d’ExcelAlència Turística, prioritzant la

seva aprovació d’acord amb la importància turística, amb

criteris objectius, de cada una de les comunitats autònomes

que presenten projectes.

55. El Parlament de les Illes Balears constata la

importància estratègica que per al turisme de les Illes, com

experiència pilot a nivell nacional, té el projecte de Pla

Integral de Remodelació de la Platja de Palma aprovat pel

Govern a l’anterior Legislatura, i insta al Govern de l’Estat a

dotar-lo de les inversions necessàries per al seu definitiu

impuls i realització.

56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat a dur a terme les obres necessàries per a la construcció

d’un Parador Nacional a Dalt Vila, Eivissa, després de

l’informe positiu elaborat pels tècnics de l’Estat i d’acord amb

els compromisos fets públic pel propi Govern.

57. El Parlament de les Illes Balears  reprova i condemna

les declaracions realitzades per la Ministra de Medi Ambient

del Govern de l’Estat, qui assenyalà el passat mes d’agost a la

Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, que el turisme

de sol i platja “tiene los días contados”, per entendre que una

afirmació d’aquest caire realitzada per una Ministra de l’Estat

Espanyol, ataca els interessos econòmics i socials de les Illes

Balears, que sustenten la seva principal font d’ingressos i

creació d’ocupació en el model turístic de sol i platja.

58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a la creació d’un observatori de la indústria

balear com a base de dades actualitzada per fomentar

l’estratègia empresarial.

59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a fomentar una real modernització del comerç

adaptant mesures eficaces de qualitat.
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60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a incentivar i promoure l’intercanvi amb altres

Comunitats Autònomes com a mesura per donar a conèixer i

promocionar la nostra artesania.

61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat Espanyol a que retiri el recurs d’inconstitucionalitat

contra la Llei de Comerç de les Illes Balears.

62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a elaborar i implantar el Pla Sociosanitari.

63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a dur a terme l’execució del projecte de

construcció del nou Hospital de Son Dureta.

64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a dur a terme l’execució del projecte de

construcció de l’Hospital de Formentera.

65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a solAlicitar el desenvolupament del fons de

cohesió que contempli la despesa per a la població flotant,

amb especial atenció a la immigració.

66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a fer les gestions necessàries per tal de millorar

les condicions del sistema d’ajuts al transport de difunts entre

les illes.

67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a encapçalar el procediment de reforma de

l’Estatut d’Autonomia i la revisió del finançament autonòmic

mitjançant propostes que tenguin com objecte principal assolir

el màxim de consens entre totes les forces polítiques amb

representació parlamentaria a les Illes Balears. El Govern

trametrà al Parlament les seves propostes i les que sorgeixin

de la Comissió Assessora d’Experts creada ad hoc per tal

d’afavorir el debat i la participació social.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup

Parlamentari Popular demanam el suport de la cambra a la

presentació d’un nou projecte de llei de règim especial de les

Illes Balears pel que fa al marc de la futura Constitució europea

i demanam també que el Govern de l’Estat espanyol convoqui

amb urgència les comissions mixtes que estan previstes a la

Llei 30/98.

Demanam el Partit Popular la condemna de l’incompliment

que va fer el president del Govern espanyol quant que va

assumir el compromís d’incrementar fins al 38% la subvenció

del transport aeri i marítim per a residents. I demanam idò que

el Govern de l’Estat espanyol incrementi fins al 50% les

subvencions al transport aeri i marítim, a partir de l’1 de gener

de l’any 2005; que el 38% sigui amb càrrec als pressuposts

generals de l’Estat i que el 12% ho avanci el Govern de la

comunitat autònoma fins arribar al 50%, però només fins a

l’any 2007. I que a partir de l’1 de gener del 2008 ja sigui amb

càrrec als pressuposts de l’Estat.

El Grup Parlamentari Popular valoram positivament la

declaració de servei públic de les rutes aèries entre les Illes

Balears i demanam també aconseguir aquesta declaració amb

la península.

Instam el Ministeri de Foment a convocar amb urgència la

comissió mixta que tracta sobre el servei públic de les rutes

aèries entre les Illes Balears i demanam el mateix tractament

que el conveni de carreteres amb la comunitat autònoma de

Canàries. I demanam també el mateix criteri, supervisió i gestió

dels projectes amb la comunitat autònoma de Canàries.

El Grup Popular condemnam l’omissió en el projecte de llei

de pressuposts generals de l’Estat del 2005 del conveni de

gener del 98 en matèria de carreteres. I instam el ministeri a

convocar la comissió bilateral mixta de programació, seguiment

i control del conveni de carreteres.

Reclamam també l’encomana de gestió per a la variant de

Ferreries i instam el Govern balear que augmenti les

freqüències de transport entre Eivissa i Formentera almanco a

primera i darrera hora.

Demanam al Ministeri de Medi Ambient l’adscripció de

domini públic marítim que faci possible la construcció del dic

exterior del Port de Ciutadella i al Govern de les Illes Balears

la construcció i les obres de la dàrsena de Cala En Busquets a

Ciutadella.

Al Ministeri de l’Habitatge solAlicitam el pla especial de

l’habitatge per a les Illes Balears i el suport financer per

desenvolupar el Pla de transports ferroviari.

Demanam al Govern de les Illes Balears augmentar les rutes

bus més tren, que es faci el soterrament de les vies del tren al

seu pas per Palma i la construcció de l’estació intermodal.

Demanam també l’estació d’autobusos i aparcament soterrani

a Sant Antoni de Portmany i demanam al Govern que doti de

més infraestructures, les que facin falta, les necessàries, al

transport regular de viatgers per carretera.

A la vegada que demanam també al nostre Govern

l’elaboració d’un nou pla R+D+I per al període 2005-2007.

Així com també, o sigui demanam la redacció d’un pla

integral d’actuacions contra el canvi climàtic i l’establiment

també d’un centre de descontaminació de vehicles fora d’ús a

Formentera.

I volem que hi hagi aigua a sa Mola.

I exigim també la construcció de les quatre dessaladores, la

d’Alcúdia, Santa Eulària, Ciutadella i Andratx i que les nostres

aigües del litoral siguin netes.

Reclamam al Ministeri de Medi Ambient perquè així tenia

consignació pressupostària en el pressupost, valgui la

redundància, general de l’Estat el 2004, reclamam, com deia,

la recuperació ambiental del tram de costa entre Can Pere

Antoni i es Carnatge a Palma.
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El projecte d’estabilització del penya-segat posterior a la

platja de Cala Fonoll a Andratx; el projecte de

desenvolupament integral de la badia de Sóller; la rehabilitació

de les platges Carregador i el Toro a Calvià; el projecte de

protecció i preservació del medi ambient i litoral en es Trenc i

ses Covetes de Campos; el condicionament de la zona humida

a la Gola al Port de Pollença i el projecte devora litoral, ronda

Martí-s’Illot a Manacor; el projecte d’adequació de Cala

Marçal a Felanitx; el projecte de recuperació del front marítim

de Punta Prima a Sant Lluís; la conservació i recuperació

ambiental de les platges de ses Salines i es Cavallet de Sant

Josep; habilitació d’un vial de bicicletes a ses Salines i es Pujol

de Formentera i el projecte de sa Torre d’En Pau; tots ells, com

deia abans, que estaven dotats en el pressupost del 2004.

Demanam al Govern de l’Estat també que la comissió del

règim especial de les Illes Balears que estudiï les

circumstàncies del mercat laboral balear i en especial pel que

fa als treballadors fixos discontinus.

Demanam també més dotacions pressupostàries per a les

polítiques actives d’ocupació i també demanam perquè els

treballadors fixos discontinus tenguin accés a un sistema

protegit que complementi les prestacions que li corresponguin

per jubilació.

Demanam, instam també el Govern de l’Estat perquè redacti

un pla integral d’ocupació per a la comunitat de les Illes

Balears, similar als que tenen a la comunitat canària.

I demanam també al Govern nostre que potenciï les accions

per lluitar contra la violència de gènere i també més dotació

pressupostària per l’abonament-guarderia.

Demanam al Govern també que posi en marxa un pla on

line de formació de voluntaris de protecció civil.

Demanam també que instalAlin esculls artificials a la costa

de Llevant per tal d’impedir la pràctica d’arrossegament ilAlegal

i que redactin un nou model de l’ensenyament de la música.

Implantar un mòdul de formació professional en matèria

d’agricultura a l’illa d’Eivissa, i instam també el Govern de les

Illes Balears que presenti l’avantprojecte d’una llei

d’ensenyament de persones adultes; que analitzi també, per una

altra part, i estudiï l’oferta formativa de la Universitat.

Instam el Govern de l’Estat a impulsar, amb caràcter

immediat, la creació d’un parador nacional a l’illa Lazareto a

Maó i que el Govern de l’estat elabori els plans i les inversions

de promoció turística amb criteris de territorialitat.

Instam el Govern de les nostres illes que mantengui les

meses de diàleg social. Reclamam al Govern de l’estat espanyol

el Pla d’excelAlència turística, demanam també el Pla integral

de remodelació de la Platja de Palma. Instam el Govern a la

construcció d’un parador nacional a Dalt Vila a Eivissa;

demanam també reprovar en aquesta cambra les declaracions

que va realitzar la ministra de Medi Ambient quan va dir que

el turisme de sol i platja tiene los días contados.

Demanam al nostre govern la creació d’un observatori de la

indústria balear i que fomenti la modernització real del comerç.

Demanam que s’incentivi i es promogui l’intercanvi amb altres

comunitats autònomes per donar a conèixer, fomentar i ajudar

la nostra artesania i demanam al Govern de l’estat espanyol que

retiri el recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de comerç de

les Illes Balears, i que el Govern de la comunitat elabori el Pla

sociosanitari.

Exigim l’execució de construcció del nou hospital a Son

Dureta i també exigim al nostre govern la construcció de

l’Hospital de Formentera. SolAlicitam el desenvolupament del

fons de cohesió que contempli la despesa per a la població

flotant, amb especial atenció a la immigració. Demanam també

que es millorin les condicions del sistema d’ajuts al transport

dels difunts entre illes. I, per últim, demanam també i volem la

reforma de l’Estatut d’Autonomia, amb els termes en què ho va

fer el nostre president, el president de la comunitat autònoma.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver.

Per fixar posicions, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel

Nadal, del Grup Mixt.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.

Oliver, quasi quasi com el PSM, eh? 67. Des d’Unió

Mallorquina donarem suport a la quasi totalitat de les propostes

de resolució, i anirem entram en cadascuna. Començarem per

les propostes a les quals no donarem suport.

Des d’Unió Mallorquina no podem, de cap manera, donar

suport a la proposta de resolució 67, des d’Unió Mallorquina,

volem que la reforma de l’Estatut es discuteixi a la Comissió

d’Assumptes Institucionals. Nosaltres pensam que és al

Parlament on hi ha d’haver la discussió, però, encara que hi

votarem que no, des d’Unió Mallorquina no ens oposarem que

el Govern exerceixi aquest paper de lideratge i presenti les

propostes que trobi adients a la reforma de l’estatut, perquè

pensam que el més important és que s’aprovi una reforma de

l’estatut, tal i com es va debatre ahir, amb el més ampli

consens, que es pugui dur endavant i on es discuteixi, de totes

maneres, aquesta no la votarem a favor.

Després hi ha tot un seguit de propostes de resolució on ens

abstendrem des d’Unió Mallorquina, perquè es refereixen

bàsicament a projectes concrets, puntuals, de Menorca,

d’Eivissa i de Formentera que, des d’Unió Mallorquina

desconeixem, que no ens oposam que el Govern les dugui

endavant, i vostès tenen la responsabilitat, però nosaltres ens hi

abstendrem. Són les propostes 12, 13, 14, 19, 23, 35, 36 i 37.

Després hi ha tot un seguit de projectes, 27, 28, 29, 30, 31,

32, 33 i 34, que fan referència a projectes que jo diria que són

projectes que vénen de l’Administració de l’Estat, de l’època

en què el president del Govern de les Illes era ministre, que

supòs que vostès coneixen perfectament, però que nosaltres no
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ens atrevim a valorar ni positiva ni negativament, perquè

desconeixem els projectes concrets. Per això, també ens hi

abstendríem.

Hi ha tres propostes de resolució, les 51, 56 i 48, que si bé

parlen de temes que afecten les altres illes, des d’Unió

Mallorquina hi faríem una proposta de transacció, si la inclouen

hi votaríem a favor, si no, en el cas de la 48 votaríem que no,

i en el cas de les 51 i 56 ens abstendríem. I és la inclusió de la

paraula “Mallorca”. És a dir, a la proposta de resolució 51

vostès proposen fer paradors a Menorca i a Eivissa, si s’hi

inclogués Mallorca nosaltres votaríem a favor. A la 56 també

parlen de parador nacional a Dalt Vila, i si s’hi inclogués

Mallorca hi votaríem a favor, i, si no, ens veuríem obligats a

votar abstenció. I a la 48 es demana implantar un mòdul de

formació professional en matèria d’agricultura a l’illa

d’Eivissa, i nosaltres, si s’hi inclogués també crear-lo a

Mallorca votaríem a favor, i, si no, votaríem en contra.

Pel que fa als altres grups de propostes, evidentment hi

votarem a favor. Estam a favor del nou projecte de llei de règim

especial, estam a favor o volem constatar l’incompliment del

compromisos dels distints governs de l’Estat espanyol, i per

això votarem a favor de la seva proposta. En el tema de la

subvenció del transport aeri, jo vaig veure ahir en la intervenció

del president de les Illes Balears, que tenia en compte que Unió

Mallorquina havia presentat una proposició no de llei que es

discutirà, supòs, en aquesta cambra, presentant una alternativa,

però pensam que les propostes, totes les propostes que es facin

en aquest sentit són positives i hi votarem a favor.

Evidentment, ens agradaria que se’ns aplicàs el mateix

règim que a Canàries en tema de carreteres, evidentment, tant

de bo, on hem de firmar? Nosaltres votarem a favor de totes

aquestes propostes.

Nosaltres votarem a favor de fer un pla d’habitatge per a les

Illes Balears. Votarem a favor de desenvolupar el Pla sectorial

de transport per a les Illes. Votarem a favor de les mesures

d’utilització del ferrocarril. Votarem a favor del Pla de recerca,

desenvolupament i investigació. Votarem a favor del Pla

integral del canvi climàtic. Votarem a favor de totes les

propostes que vostès fan sobre el tema de subministrament

d’aigua en alta. I votarem a favor de totes aquestes propostes

que fan de mercat laboral, de temes de relacions laborals.

Votarem a favor d’adoptar accions per potenciar la lluita contra

la violència de gènere. Votarem a favor de la dotació

pressupostària per a l’abonament guarderia. Votarem a favor

del Pla on line per a voluntaris de Protecció Civil. Votarem a

favor, en definitiva, de la resta de propostes que no enumeraré

una per una, perquè 67 en cinc minuts que tenc, no puc entrar

a analitzar-les una per una.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes de gràcies, Sr. Nadal. Per part del Grup d’Esquerra

Unida i Els Verds, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades.

De les 67 propostes de resolució que presenta el Partit Popular,

malgrat no s’ho creguin, en votarem 35 a favor, precisament

perquè, com moltes vegades es diu que estam en contra de tot

el que vostès proposen, en absolut. Tot el que sigui per

millorar, evidentment, la vida dels ciutadans d’aquestes illes,

millorar el medi ambient i millorar les qüestions socials,

evidentment sempre estarem a favor de qui les proposi.

Concretament i sense entrar a desenvolupar, perquè ho he

de fer de manera ràpida, dir-los que evidentment estam d’acord

amb el desenvolupament del REB i de la convocatòria urgent

de totes les comissions mixtes, així com també de la comissió

mixta entre el Ministeri de Foment i el Govern de les Illes

Balears, que estam d’acord a contemplar l’increment fins al

50% del transport aeri i marítim, de les declaracions de servei

públic respecte de les rutes aèries entre les Illes Balears i

augmentar les freqüències de transport entre illes. També creim

que s’ha de donar suport financerament al desenvolupament del

transport ferroviari, com no faltaria més.

Per altra banda, estam d’acord amb la concreció del Pla

Nacional d’Habitatge i que s’hi inclogui la concreció del Pla

Especial d’Habitatge de les Illes Balears. També creim que

totes aquelles resolucions que fan referència a millorar el

transport públic, tren més autobús, millorar freqüències, etc.,

ens pareixen no només bones, sinó que a més són positives i

s’han de fer, i estam d’acord, en poques paraules, a millorar tot

el que siguin les dotacions pressupostàries respecte de les

polítiques d’ocupació i totes aquelles que fan referència a temes

socials.

Ja era hora, també, que es parlàs de Llei d’ensenyament de

persones adultes, així com millorar, conjuntament amb la

Universitat l’oferta formativa que hi ha a la UIB; mantenir les

meses de diàleg social per fer possible el màxim consens, bé

observatori de la indústria balear, tot això ens sembla correcte,

el que passa és que els demanaríem que tot i semblar-nos bé

aquestes actuacions, que no ens fiquin dins una espècie de

diàleg únic on sembli que ara tot el que hem de fer és demanar

més finançament a Madrid. Nosaltres els demanam que actuïn

vostès, que actuïn des de la seva posició de govern i, per tant,

que vagin fent, que hi ha molta feina a fer en aquestes illes.

Concretament si que volem dir que a la proposta 42 la

votaríem a favor si acceptàs l’eliminació de la darrera frase on

ens comparen o fan un plantejament similar al que seria

Canàries, per tant li plantejaríem i tendrien el nostre vot

favorable si s’eliminàs aquesta darrera frase.

He començat per les del sí, sempre diuen que el bon vi ha

d’arribar al final, però en aquest cas he començat pels aspectes

positius, però, evidentment, també els he de dir que votarem

que no a 17 propostes, per unes raons senzilles i clares.

Volem la negociació del conveni de carreteres i no aquest

conveni de carreteres. Aquest conveni és destructor del territori

i del medi ambient i només ofereix solucions a una part petita

de la població i a sectors econòmics molt determinats, però no

resol els problemes de mobilitat dels ciutadans que és el que els

ha de preocupar com a Govern de les Illes Balears.
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Aplaudim nosaltres, el nostre grup, que no hi hagi doblers

per fer infraestructures d’autopistes i creim, en aquest sentit,

que el Govern de l’Estat espanyol ha actuat molt bé respecte a,

precisament, no permetre la destrucció de les Illes, sobretot de

Mallorca, de Menorca i d’Eivissa.

Estam en contra del projecte de construcció del dic exterior

del Port de Ciutadella i de la dàrsena de Cala En Busquets, tot

i que no sabem molt bé com ha quedat aquest projecte, i també,

com vostè sap molt bé, no estam a favor de la construcció de

quatre dessaladores perquè les consideram innecessàries, més

cares per als ciutadans i per al medi ambient, sense estudis,

sense pressupost, sense necessitat ho consideram una vertadera

irresponsabilitat que tampoc no ens ve de nou a un partit que el

que li agrada és encimentar.

Votarem en contra de la seva obsessió per encimentar

també les roques, l’arena i tot el litoral i tot un seguit de

projectes, de passejos marítims que, evidentment, alguns els

votarem en contra i a d’altres ens abstendrem perquè els

desconeixem. En contra per exemple el de Cala Morlanda, així

com el Pla integral de la Badia de Sóller.

Volem recuperar la Torre d’En Pau per als ciutadans de

Palma, com a centre cultural i social més que com a centre

d’interpretació de Cabrera i, per tant, també tendran el nostre

vot desfavorable respecte d’aquest punt.

Estam en contra d’incrementar la dotació de l’abonament de

guarderia, perquè nosaltres, el que volem són escoletes,

escoletes per als infants de 0 a 3 anys com una etapa educativa

important i no volem ajudes subsidiàries per a qui té infants

d’aquesta edat.

Votarem que no a elaborar un pla sociosanitari quan ja n’hi

ha un i no s’ha posat en marxa encara. No sé si se’n volen riure

un poquet de nosaltres o què, però és evident que el que han de

fer és posar el pla sociosanitari actual en marxa.

És evident també que la construcció del nou hospital la

volem a Son Dureta. 

I votarem que no a la darrera proposta, a la 67, perquè el

procediment de reforma de l’Estatut d’Autonomia, com se li va

dir repetides vegades, s’ha de fer des del Parlament i no des del

Govern.

I ara, molt ràpidament, perquè sé que tenc molt poc temps,

ens abstendrem a 13 propostes. Ens abstenim a la primera,

perquè és una resolució relativa a la presentació d’un nou

projecte de llei de règim especial, nosaltres el que volem és que

es desenvolupi el REB actual, que sigui una realitat i no

entretenir-nos aquí, que ara resulta que tota la culpa la té

Madrid o la té un altre, nosaltres el que volem són solucions

concretes i creim que, amb els mitjans que tenim, si es fa ben

fet, entenem que anam per bon camí.

Volem la declaració de servei públic de les rutes aèries de

les Illes Balears, però no compartim la valoració positiva que

el Govern fa de la seva actuació. Nosaltres creim que no s’ha

fet gens bé. Estam d’acord amb el soterrament de les vies del

tren a Palma i a millorar la intermodalitat, no faltaria més, però

no compartim el seu projecte real i concret que res té a veure

amb millorar els transports públics i fer una bona estació

intermodal. És un projecte urbanístic i no és un projecte de pla

de transports.

Per altra banda, també ens abstendrem, perquè tot i que és

agradable llegir que el Govern ha de fer un pla integral

d’actuacions contra el canvi climàtic, li hem de dir que el canvi

climàtic els importa molt poc, perquè, precisament, totes

aquelles actuacions que vostès i que el president ens ha dit

durant aquests dos dies, han estat en contra del planeta i en

contra dels ciutadans. Per tant, ja hauria d’estar fet aquest pla,

perquè, de fet, ja estava iniciat des de feina estona, i el que han

de fer són actuacions concretes perquè, precisament, a través de

totes les polítiques que fa el Govern, realment siguin conscients

que el compliment del Protocol de Kyoto i, a més, el pla

d’assignacions que s’ha aprovat per decret per part del Govern

espanyol, idò precisament, el Govern de les Illes Balears ha

d’actuar, i ha d’actuar en tot. Per tant, s’ho ha de pensar a

l’hora de fer dessaladores, a l’hora de fer més carreteres i més

cotxes, a l’hora de parlar de cable i de gasoducte i de tot plegat

i més energia. Per tant, parlem seriosament del que suposa un

tema com el canvi climàtic i no facem una broma d’un tema

que, precisament, després pot tenir un efecte bumerang en

contra del que, precisament, ara sembla que són temes menors.

Ens sembla correcte millorar la qualitat d’aigües de bany,

però el que s’ha de fer realment és tenir polítiques per evitar

que s’embruti l’aigua de la mar. Des de quin punt de vista?

Evitant tant el que són abocaments com, sobretot, el que són

molts de residus que en aquest moment encara no tenen un

control adient.

Respecte dels projectes de litoral, ja he dit que ens

absteníem en ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, sí, vaig acabant. No tenc massa temps. I respecte del pla

integral de la remodelació de la Platja de Palma, ens sembla

correcte, és un tema que necessita una actuació integral, però

l’actuació integral també per a nosaltres és la protecció, per

exemple, de la zona humida de ses Fontanelles que entenem

que és una manera d’entendre que medi ambient i activitat

econòmica estan junts. I que no només siguin bones paraules i

guapes quan es fan discursos importants.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes de gràcies, Sra. Rosselló. Pel Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Jo no li faré per blocs, li faré una

darrera l’altra, a veure si tenc temps.
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Nosaltres li votarem que no, quan el Sr. Matas va ser

ministre va fer el boicot al desenvolupament del REB, i ara no

volem donar el suport a un simple anunci que farà un REB,

desenvolupem el que tenim i quan haguem vist el projecte, ja

decidirem si li donam suport o no.

A la 2 li propòs una transacció, allà on diu “compromisos

adquirits pel Govern espanyol”, afegiríem “des del 1998",

perquè tots els que hi ha hagut des del 1998 han incomplert els

compromisos adquirits amb el REB.

A les 3 i 4, evidentment que sí, suport als descomptes aeris.

A la 5 li votarem que sí si ens canvia la paraula

“positivament” per “negativament”, perquè nosaltres valoram

negativament la declaració d’obligacions de servei públic, però

amb tota la resta hi estam d’acord.

La 6 evidentment sí. Les 7, 8 i 9, no, vostè ja s’ho devia

esperar, perquè nosaltres demanam una modificació del

conveni de carreteres, mantenir la dotació pressupostària però

amb un canvi de modificació. Vostè sap perfectament que jo

estic totalment en contra d’aquella carretera per la qual vostè i

jo hi passam quasi cada dia.

A les 10, 11 i 12, sí. A les 13 i 14, no, no al port de

Ciutadella i a la dàrsena de Cala En Busquets, pensam que això

posa en perill la sostenibilitat per la qual ha optat el Consell

Insular de Menorca amb el seu pla territorial, i és que no.

A les 15, 16 i 17, sí, sí a demanar un pla d’habitatge, sí al

transport ferroviari i sí a incrementar el bus més tren.

A la 18 ens abstendrem, estam d’acord a soterrar les vies

del tren, però no a convertir el que ara són les vies del tren amb

un pas per a moltíssims de cotxes, es convertiria en una espècie

de carretera i tampoc no estam d’acord que mentre durin les

obres, el tren no arribi a la Plaça d’Espanya.

A les 19, 20, 21, 19, la 20 no, sí, també, 19, 21, 22 i 23, sí.

A la 20 sí, però li demanaríem suprimir la darrera línia, allà on

diu “sempre que la darrera sigui superior a la primera”, perquè

si no sembla que és la demanda dels usuaris que s’ha d’adaptar

a l’oferta, i nosaltres entenem que el que vostès diuen és que si

hi ha més demanda, l’oferta s’ha d’adaptar, però amb aquesta

darrera cosa d’aquí, sembla que és a l’inrevés, que és la

demanda que s’ha d’adaptar a l’oferta, si no hi ha oferta, no hi

anirem. És una proposta que li faig.

A la 24 ens abstendrem. A la 25, no, no a més dessaladores,

entenem que les dessaladores el que fan és que l’aigua sigui

molt cara, Palma ja és la ciutat de tot l’Estat que més cara paga

l’aigua, per tant hem de cercar altres sistemes.

A la 26 ens abstenim, perquè abans de campanyes de

qualitat d’aigües, hauríem d’arreglar els abocaments de llocs

com la Platja de Palma que realment sí que perjudiquen la

qualitat de l’aigua.

A les 27, 29, 33, 34 i 38, no. Són projectes de passeigs

marítims, alguns d’ells amb obres pràcticament fetes i que més

que recuperació ambiental són una agressió ambiental.

A les 28, 30, 31, 32, 35, 36 i 37 no les coneixem prou, per

tant ens abstendrem, perquè no renunciam a unes possibles

millores en aquestes zones, però sí que demanarem en el seu

moment que es facin sense agressió i amb uns criteris

mediambientals més sostenibles.

A les 39, 40 i 41, sí al REB, sí a polítiques actives

d’ocupació, per tant, sí. A la 42 ens abstenim perquè vostès

volen un pla integral d’ocupació similar a Canàries, demanin un

pla integral d’ocupació adequat a les necessitats de les Illes

Balears, sempre hem d’anar darrera algú altre, anem davant

alguna vegada.

A la 43, sí a la lluita contra la violència de gènere. A la 44

ens abstendrem, entenem que l’abonament guarderia és una

solució temporal, un pegat, que no soluciona el problema, per

tant, seria molt millor un pla d’infraestructures d’escoletes

públiques.

A les 45 i 46, sí. A la 47 ens abstendrem, perquè el Partit

Popular ja va tenir un model d’ensenyament d’escoles de

música que no ens va agradar gens i va crear molts de

problemes, per tant no volem donar suport a una cosa que no

coneixem, en tenir-lo a les mans ja opinarem.

A les 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, sí, però li record

que de projecte de llei d’educació d’adults n’hi havia un dins

la conselleria que encara no havia iniciat el tràmit parlamentari,

però estava preparat, el conseller el degué trobar, i que el Pla

integral de la Platja de Palma l’hagués pogut deixar dotat

econòmicament l’anterior govern. Si el Sr. Aznar, abans

d’acomiadar-se, hagués firmat, igual que va firmar amb les

carreteres, avui tendríem els doblers, o no, però en teoria sí.

A la 57, no. A les 58, 59, 60 ens abstendrem perquè jo crec

que vostès, quan van acabar de fer això, varen dir: “ui!, no han

posar ni indústria, ni comerç, ni artesania, i qui ho ha de

defensar havia estat conseller de tot això”, i han fet una

pinzellada corrents i aviat per no dir res, per tant no podem

donar suport a una cosa que no diu res.

A la 61, sí, però és una cosa que ja està aprovada pel

Parlament en comissió, per tant no podem dir que no a una cosa

que ja s’ha aprovat.

A la 62, no, perquè ja hi ha un pla sociosanitari fet, per tant

apliquin-lo i s’ha acabat, no importarà fer-ne un altre.

A la 63 li propòs una transacció. La 63 diu: “El Parlament

de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a

terme l’execució del projecte de construcció del nou hospital de

Son Dureta”. I jo aquí li propòs: “coma, a l’actual solar que

ocupa ara Son Dureta”.

A la 67, no, des del PSM ja hem demanat moltes vegades la

creació d’una ponència per modificar l’Estatut, vostès ens

varen dir que no. Nosaltres no renunciam a continuar-ho

demanant perquè entenem que qui ha de liderar aquest

procediment de reforma de l’Estatut ha de ser el Parlament de

les Illes Balears, tots els parlamentaris de les Illes Balears i no

el Govern.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes de gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosamaria Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Abans de passar a exposar les

raons que sostenen la posició del Grup Parlamentari Socialista

enfront de les propostes presentades pel Grup Parlamentari

Popular, m’aturaré un moment, sols un moment, per explicar la

impressió que es desprèn d’aquesta mirada feta, “tenint l’ull

dans lo cel”. Ahir el Sr. Huguet parlava, i jo compartia el que

ell deia, encara que ara no m’escolta, però bé, li tornaré a

repetir, perquè vegi que jo sí l’escolto, que és fumut -perdoneu

l’expressió-, és dolent parlar l’últim, perquè clar, la gent està

cansada, jo ho entenc, però jo me’l vaig escoltar molt bé el Sr.

Huguet i vaig copiar totes les frases que ell va dir i totes les

cites, i totes em van agradar. Però la que em va agradar més va

ser la que va fer del nostre beat, i em va semblar molt encertat

que la recordés. Ell deia: “és important mirar tenint l’ull dans

lo cel”, per què és important, això?, perquè això dóna una visió

global i molt entenidora. A mi em sembla que és l’única manera

de tenir aquesta visió entenidora. 

I dic entenidora perquè, quan la feim, i jo l’he feta a les

seves propostes, es destaca que de les 67 propostes presentades

pel PP al debat sobre la situació de la nostra comunitat, 37

tenen el començament que diu “insta el Govern de l’Estat”. O

sigui, més del 55% de les seves propostes es resumeixen dient,

que ho facin ells. I encara resulta més entenidor, entenidor de

l’esperit, no sé si dir del tarannà, més encertadament, que hi ha

darrera les propostes, esperit que ja va ressaltar la nostra

portaveu ahir, pel qual vostès reclamen ara i amb presses el que

no van fer o no van voler fer quan tenien un govern del PP a

l’Estat espanyol. Però tornem a aquesta anàlisi global i veuran

que la rotunditat de les xifres, el fet que més del 55% de les

seves propostes instin l’Estat espanyol, posa de manifest dues

coses: o vostès es contradiuen en les seves posicions dient

“digo” allà on van dir “diego”, con diríem en castellà, i això a

mi em fa por per la incoherència que demostra, i els pos un

exemple. A la proposta 61, que nosaltres, per descomptat

subscr iu rem, demanen que  es re tir i un recurs

d’inconstitucionalitat sobre la Llei de comerç de Balears que va

posar el govern del PP a instàncies del Partit Popular de

Balears, o bé demostra que vostès s’han convertit ...

(Petit enrenou a la sala)

Tinc una pressa grossíssima, eh?

O bé demostra que vostès s’han convertit, cosa que també

fa moltíssima por, perquè això, sens dubte, els pot portar a un

compliment dels seus compromisos anteriors.

Seguint amb la impressió que dóna aquest cop d’ull global

a les seves propostes de resolució, es destaca que de les 30 que

resten, i efectivament per fi porten feina al Govern de les Illes

Balears, en realitat 18 també no n’hi porten. Em refereixo que

no tenen termini ni objectius ni concreció de propostes i, per

tant, no signifiquen una altra cosa que un brindis al sol. Posaré

dos exemples, la 59 diu: “El PIB insta el Govern a fomentar

una real modernització del comerç adaptant -encara que volen

dir “adoptant”- mesures eficaces de qualitat”. I la 60 diu: “El

Parlament insta el Govern a incentivar i promoure l’intercanvi

amb altres comunitats autònomes, com a mesura per donar a

conèixer i promocionar la nostra artesania”.

La veritat és que nosaltres quasi totes les votarem

afirmativament, perquè qui pot negar-se a aquesta manifestació

de bona voluntat i alhora d’inconcreció que significa dir, per

exemple, com diu la 43: “El PIB insta el Govern a potenciar les

accions per lluitar contra la violència de gènere”. Què vol fer

en realitat el Partit Popular per lluitar contra la violència de

gènere?, quan ho farà?, qui en serà el responsable?, qui se’n

beneficiarà?, d’on treurem els doblers per pagar això que volem

fer? Per favor, proposin accions de govern i no només bones

intencions.

Altre cop, moltes gràcies, Sr. Huguet, perquè fer mirades

generals ilAlustra molt i molt.

Passaré, ràpidament, a argumentar la posició del Grup

Parlamentari enfront de les 67 propostes del PP. I jo, que no

tinc tanta rapidesa i capacitat de síntesi com la Sra. Mascaró, a

la qual admiro molt en aquest sentit, ho faré en blocs,

començant per aquelles a les quals no donarem suport.

No donarem suport a onze de les propostes que ens

plantegen: la 1, la 5, la 7, la 8, la 9, la 13, la 40, la 42, la 57 i la

63, i no ho farem perquè senzillament van en contra de les

coses que nosaltres creiem que són bones i desitjables per a la

nostra comunitat. Ahir ja vàrem deixar ben palès que nosaltres

discrepem en moltes coses de vostès i per sort no en som, de

conversos. En alguns altres casos no els donarem suport perquè

vostès treuen de context frases o situacions per fer oposició

aquí al Govern de Madrid, i nosaltres pensem que això ho han

de deixar els seus companys. 

Solament tenc temps per fer una explicació de vot: votarem

que no a la seva proposta número 5 perquè no podem valorar

positivament l’anterior declaració d’obligació de servei públic

entre illes, ja que s’ha demostrat que ha estat insuficient, amb

preus cars i deficient oferta. Però ben alerta, sí estam d’acord,

i de fet, tal com ja hem anunciat, votarem a favor d’una

proposta d’Esquerra Unida i Els Verds que recull la segona part

de la seva proposició, que és l’extensió de la declaració

d’obligació de servei públic a les rutes aèries amb la península

per a Menorca i Eivissa.

En relació a les propostes 49 i 62 volem proposar-los dues

transaccions. A la 42, relativa a una llei d’ensenyament de

persones adultes, els proposem el següent canvi: els proposem

un redactat que ens sembla que la millora, però si vostès no

l’accepten nosaltres votarem igualment que sí perquè ens

sembla interessant. “El Parlament insta el Govern a presentar

en el terme d’un any l’avantprojecte d’una llei d’ensenyament

de persones adultes que contempli tota la formació, millori la

seva qualificació i permeti i potenciï la formació permanent al

llarg de la seva vida”. Aquesta és la proposta que els fem. I

quant a la 62 els proposem que canviïn, suprimeixin “elaborar”,

perquè nosaltres considerem, com han dit altres grups, que ja
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tenim un pla sociosanitari, i que potser la milloraria si

suprimissin, si canviessin “implantar” per “desenvolupar”. Si

no l’accepten, que és senzillament deixar “desenvolupar el pla

sociosanitari”, nosaltres ens abstindrem.

Els proposem que retirin la 3 i la 7. La 3, que té a veure

amb un error que ja està corregit, que té a veure amb la manca

als pressupostos de la partida que assegurava que finançaríem

el 38% dels vols, això ja està corregit, ja ho vam dir ahir; el Sr.

Matas també ho va dir. Ens sembla que seria convenient retirar-

la. I la 67 perquè el president Matas va acceptar la proposta que

va fer el Grup Parlamentari Socialista respecte al fet que sigui

precisament el Parlament que encapçali el procés de reforma de

l’Estatut.

I ens abstindrem a nou de les seves propostes. Ho farem en

relació a la 20 perquè ens sembla que nosaltres no hem de

contribuir al fet que vostès esmenin el seu propi pla de

transport; és que vostès ja tenen un pla de transport on diu

exactament on han d’estar totes les infraestructures, i ara resulta

que volen fer un altre pla per esmenar això; nosaltres no volem

seguir-los. A la 25, que té a veure amb les dessaladores i la

signatura d’un nou conveni, nosaltres també ens abstindrem

perquè contradiu el que ja va dir el Sr. Matas ahir: ell va dir

que estava tot acordat en relació a les dessaladores i, si és així,

per què s’ha de signar un altre conveni? 

I ens abstindrem a la 29, la 30, la 31, la 32, la 33, la 34 i la

38. Totes elles fan referència a les inversions que ha de fer el

Ministeri de Medi Ambient a la nostra comunitat. Jo crec que

vostès no s’han de preocupar d’això: les inversions arribaran.

Nosaltres ens abstenim perquè considerem que aquests

projectes s’han de redimensionar d’acord a criteris de

sostenibilitat.

I per últim donarem suport a totes les altres quaranta-tres,

donarem suport a quaranta-tres. Però perdoni’m, i encara que

ja sé que ja se m’ha acabat el temps vull fer un parell de

comentaris. A la proposta seva número 18 diu: “El PIB insta el

Govern a executar el més aviat possible les obres de

soterrament de les vies del tren al seu pas per Palma”; nosaltres

hi estam d’acord però volem deixar ben palès -i hi donarem

suport- que defensem que de cap manera s’aturi l’arribada del

tren a la plaça d’Espanya. I ja per acabar només vull fer un petit

comentari a la seva proposta número 53, relativa al

manteniment de les meses de diàleg social. De veritat hi ha

necessitat que el Parlament insti el Govern a mantenir un òrgan

de participació i concertació social?, és que hi havia algun

perill que això no es mantingués? De totes maneres nosaltres,

com ja els he dit, els donarem suport.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. Jo pregaria a tots els portaveus

que fessin un recés de 5 minutets, a veure si ens posam d’acord

en les transaccions i esmenes, i això ens facilitarà moltíssim la

votació.

Per tant, Sr. Lletrat Major, si vol també coordinar la reunió

de portaveus...

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la votació, que

serà..., jo esper també la seva colAlaboració i atenció perquè no

és tan fàcil. Hem fet un grapat de blocs, però així i tot s’hauran

de votar moltes resolucions individualment.

Per tant començarem a votar les propostes del Grup

Parlamentari Popular, i el primer bloc seran les resolucions 1,

7, 8 i 9; repetesc: 1, 7, 8 i 9. Per tant, votem aquestes quatre

resolucions.

31 a favor, 24 en contra, cap abstenció. Per tant queden

aprovades.

Ara, senyores i senyors diputats, votarem un altre bloc que

és el següent: 4, 6, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 39, 43, 45, 46, 49, 50,

52, 53, 54, 61, 64, 65, 66, 51 i 56. Estan d’acord amb aquest

bloc? Idò tornam votar.

Per unanimitat 54 vots. Per tant queden aprovades.

Ara votarem un altre bloc que només és de dues

resolucions, la 30 i la 31, 30 i 31. Passem a votació.

28 vots a favor, cap en contra, 27 abstencions. Per tant

queden també aprovades.

Ara, senyores i senyors diputats, començam a votar la

resolució número 2. Votin, per favor.

55 vots a favor, 1 vot en contra. Queda aprovada.

Ara passarem a votar la resolució número 3. 

38 a favor, 17 en contra, 1 abstenció. Queda aprovada.

Ara passarem a votar la resolució número 5. Votin, per

favor.

31 vots a favor, 21 en contra, 4 abstencions. Queda

aprovada.

Ara passarem a votar la resolució numero 12.

54 a favor, cap en contra, 2 abstencions.

Ara passarem a votar la resolució número 13.

27 vots a favor, 25 en contra, 2 abstencions. Queda

aprovada aquesta resolució.

Ara, senyores i senyors diputats, passarem a votar la

resolució número 14.

47 a favor, 6 en contra, 2 abstencions. Queda aprovada

aquesta resolució.

Passem a votar la resolució número 18.
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49 vots a favor, cap en contra, 7 abstencions. Queda

aprovada aquesta resolució.

Passem a votar la resolució número 19.

54 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions. Queda

aprovada aquesta resolució.

Senyores i senyores diputats, passem a votar la resolució

número 20.

38 vots a favor, 1 en contra, 17 abstencions. Queda

aprovada aquesta resolució.

Senyores i senyores diputats, passem a votar la resolució

número 22.

50 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions. Queda

aprovada, per tant, aquesta resolució.

Senyors diputats, passem a votar la resolució número 23.

53 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions.

(Remor de veus)

Senyores i senyors diputats, passem a votar la resolució

número 24. La 24.

49 vots a favor, cap en contra, 7 abstencions. Queda

aprovada aquesta resolució.

Passam a votar la resolució número 25.

31 vots a favor, 7 en contra, 18 abstencions. Per tant queda

també aprovada.

Senyores i senyors diputats, passem a votar la resolució 26.

48 vots a favor, cap en contra, 7 abstencions. Per tant també

queda aprovada.

Passem a votar la resolució número 27.

47 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció. Per tant també

queda aprovada.

Passam a votar la resolució 28.

47 vots a favor, cap en contra, 9 abstencions. També queda

aprovada.

Passam a votar, senyores i senyors diputats, la resolució 29.

29 vots a favor, 7 en contra, 20 abstencions, i queda

aprovada.

Passam a votar la resolució 32.

29 vots a favor, 3 en contra, 24 abstencions. També queda

aprovada.

Passam a votar la resolució 34.

29 vots a favor, 8 en contra, 19 abstencions. Queda

aprovada.

Passam a votar la resolució 35.

47 vots a favor, cap en contra, 9 abstencions. Queda

aprovada.

Passam a votar la resolució 36.

47 vots a favor, cap en contra, 9 abstencions. Queda

aprovada.

Passem a votar la resolució 37.

47 vots a favor, cap en contra, 9 abstencions. Queda

aprovada.

Passem a votar la resolució 38.

31 vots a favor, 7 en contra, 18 abstencions. Queda

aprovada.

Passam a votar la resolució número 40.

38 vots a favor, 18 en contra, cap abstenció. Queda

aprovada.

Passam a votar la resolució 41.

38 vots a favor, 18 en contra, cap abstenció. Queda

aprovada.

Passam a votar la resolució 42.

30 vots a favor, 18 en contra, 7 abstencions. Queda

aprovada.

Passam a votar la resolució 44. 

49 vots a favor, 3 en contra, 4 abstencions. Queda aprovada.

Passam a votar la resolució 47.

52 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions. Queda

aprovada.

Passam a votar la resolució 48.

56 vots a favor, cap en contra, cap abstenció. Bé, per tant

unanimitat.

Passam a votar la resolució 55.

(Rialles)

53 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions. Queda

aprovada.

Passam a votar la resolució 57.
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31 vots a favor, 25 en contra, cap abstenció. Queda

aprovada.

Passam a votar la resolució 57. Ah, perdó, la 58, la 58.

52 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions. Queda

aprovada.

Passam a votar la resolució 59.

51 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions. Queda

aprovada.

Passam a votar la resolució 60.

52 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions. Queda

aprovada.

Passam a votar la resolució 62.

30 vots a favor, 7 en contra, 18 abstencions. Queda

aprovada.

Passam a votar la resolució 63.

31 vots a favor, 25 en contra, cap abstenció. Queda

aprovada.

I passam a votar ja la darrera resolució, la número 67.

29 vots a favor, 27 en contra, cap abstenció. Per tant també

queda aprovada.

Ara, senyores i senyors... Sí, perdonau.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sr. President, hem fet la votació però no hem dit les

transaccions que acceptava, que a la reunió s’han dit. Constaran

a l’acta les transaccions que s’acceptaven?, a la 48, 51 i 56.

EL SR. PRESIDENT:

El portaveu del Grup Popular té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, gràcies, president. És per comunicar que acceptam les

transaccions que han presentat a la número 20, del PSM; d’UM

la 51 i la 56. 48, 51 i 56 d’UM, i la 20 del PSM.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, jo deman... Sí, Sr. Celestí Alomar, té la paraula.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sr. President, podria comprovar si hem votat la 33, que a mi

no em consta?

EL SR. PRESIDENT:

La 33 sí, senyor, l’hem votada, l’hem votada. Sr. Quetglas?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Vull manifestar la postura del nostre

grup en relació a les propostes de transacció. A la proposta de

resolució número 1 no acceptam la proposta del Grup

Parlamentari Popular; a la número 2 hem rebut dues propostes

de transacció: del Grup Parlamentari Popular, que no acceptam,

i una altra d’Unió Mallorquina que sí acceptam. Supòs que

estan recollides en el Diari de Sessions.

A la proposta de resolució número 6 una del Grup

Parlamentari Popular que no acceptam...

(Remor de veus)

Vol que les expliqui? No, explicar els texts, no explicacions

argumentals.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, nosaltres no les tenim recollides. S’ha produït el debat

i hem quedat que abans de cada votació els corresponents

portaveus explicarien les que accepten o no accepten. Això és

el que m’han dit que hi ha hagut a la reunió de portaveus. Per

tant ara vostè està en aquesta situació de dir què és el que

accepta o no de les seves propostes.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Efectivament. Exacte, però per ventura no basta simplement

que digui de quin grup sinó el seu contingut literalment.

A la proposta de resolució número 1 hi ha una proposta

transaccional del PP que parla de “seguir”; no l’acceptam. A la

proposta de resolució número 2 hi ha una proposta de

transacció del PP que també parla de seguir, no l’acceptam;

n’hi ha una del Grup Parlamentari Mixt que proposa suprimir

“en el termini d’un any”, aquesta sí l’acceptam. A la proposta

de resolució número 6 una proposta de transacció del Grup

Parlamentari Popular que diu “seguir”; no l’acceptam. A la

proposta de resolució número 11 hi ha una proposta de

transacció del Grup Parlamentari Popular que proposa suprimir

l’incís final, “abans de l’inici del proper període de sessions”;

sí l’acceptam. A la proposta de resolució número 21 hi ha una

proposta de transacció del Grup Parlamentari Mixt que proposa

suprimir “en el termini de sis mesos”; sí l’acceptam. I per últim

a la número 26 hi ha una proposta de transacció del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista que parla de substituir

“promogui la redacció d’un” per l’expressió “apliqui el”;

l’acceptam. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Quetglas. Bé, per a les votacions dels

diferents blocs que ja s’han agrupat en aquesta reunió que hi ha

hagut prèvia a la votació no ens afecta; vostè ha explicat

simplement la seva postura i consta al Diari de Sessions.
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Per tant, senyores i senyors diputats, votarem les propostes

del Grup Parlamentari Socialista i també s’han fet dos blocs, i

llavors votarem d’una forma individual la resta de resolucions.

Primer bloc, el bloc 4, 5, 9, 12, 19, 20, 22 i 27. És correcte?

La 19 individual? Ho posarem aquí; llevam la 19. Va bé per a

tots vostès aquest bloc, llevada la 19? Idò, senyores i senyors

diputats, passem a votar.

27 vots a favor, 28 en contra, cap abstenció. Per tant queden

rebutjades.

Senyores i senyors diputats, passem a votar el segon bloc.

Escoltin bé: 10, 13, 15 i 23. 10, 13, 15 i 23, és correcte? No, la

16 no, la votarem individualment. Idò passem a votar.

56 vots a favor. Per tant per unanimitat. Cap en contra i cap

abstenció. Queden aprovades.

Bé, senyores i senyors diputats, passam a votar la resolució

número 1.

27 a favor, 29 en contra, cap abstenció. Per tant queda

rebutjada.

Senyores i senyors diputats, passam a votar la resolució

número 2.

27 a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada.

Passam a votar la resolució número 3.

22 vots a favor, 29 en contra, 4 abstencions. Queda

rebutjada.

Passam a votar, senyores i senyors diputats, la resolució

número 6.

27 a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada.

Passam a votar la resolució número 7.

22 vots a favor, 29 en contra, 4 abstencions. També queda

rebutjada.

Passam a votar la resolució número 8.

25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda

rebutjada.

Passam a votar la resolució número 11.

54 vots a favor, 2 en contra, cap abstenció. Queda

aprovada.

Passam a votar la resolució número 14.

24 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda

rebutjada.

Passam a votar la resolució número 16.

54 vots a favor, 2 en contra, cap abstenció. Per tant, queda

aprovada.

Passam a votar la resolució número 17.

22 vots a favor, 29 en contra, 4 abstencions. Per tant, queda

rebutjada.

Passam a votar la resolució número 18.

22 vots a favor, 29 en contra, 4 abstencions. Per tant, queda

rebutjada.

Passam a votar la resolució número 19.

25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda

rebutjada.

Passam a votar la resolució número 21.

23 vots a favor, 29 en contra, 4 abstencions. Queda

rebutjada.

Passam a votar la resolució 24.

24 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda

rebutjada.

Passam a votar la resolució 25.

25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Per tant, queda

rebutjada.

Passam a votar la darrera resolució que falta i que és la 26.

25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Per tant, també

queda rebutjada.

Ara senyores i senyors diputats passam a votar les propostes

del Grup Mixt. Vol intervenir Sr. Nadal, ha d’aclarir algun

concepte?

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. El PSM m’ha fet una transacció a la

primera resolució que acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

Idò senyores i senyors passam a votar un bloc de tres

resolucions, són la número 1, 9 i 10.

Votam.

53 vots a favor, cap en contra, cap abstenció. Per tant,

queda aprovada.

Votam la resolució número 2.
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53 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions. Per tant,

queda aprovada.

Passam a votar la resolució número 3.

30 vots a favor, 19 en contra, 7 abstencions. Queda

aprovada.

Passam a votar la resolució número 4.

38 vots a favor, 17 en contra, cap abstenció. Per tant, queda

aprovada.

Passam a votar la resolució número 5.

31 vots a favor, 18 en contra, 7 abstencions. Queda

aprovada.

Passam a votar la resolució número 6.

52 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions. Queda

aprovada.

Passam a votar la resolució número 7.

31 vots a favor, 24 en contra, cap abstenció. Queda

aprovada.

I passam a votar la darrera resolució del Grup Mixt, la

número 8.

49 vots a favor, cap en contra, 7 abstencions. Per tant,

també queda aprovada.

Ara passarem a votar les resolucions del Partit Socialista de

Mallorca. El seu portaveu té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. De les transaccions presentades

acceptam les que ens ha presentat el Grup Socialista a les

propostes 12, 13, 14, 20, 63, 74, és a dir totes. No acceptam la

transacció de la proposta 12 que havia fet el Grup Mixt. I de les

transaccions que ha presentat el Grup Popular acceptam la que

s’ha fet a la proposta nombre 2 i la que s’ha fet a la proposta

44. La resta no les acceptam, no crec que importi enumerar tota

la resta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. També aquí hi ha 4 blocs. 

Començarem pel primer bloc, si volen escoltar amb atenció

ho diré poc a poc. 1, 4, 11, 13, 14, 19, 21, 30, 37, 42, 54, 59,

62, 63 i 64. És correcte?

Passam a votar.

26 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Per tant, queden

rebutjades.

Segon bloc, números: 16, 23, 24, 34, 35, 39, 40, 58, 60, 61

i 65. Va bé?

Idò passam a votar.

23 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queden

rebutjades.

Passam a votar un altre bloc. 68, 69, 71, 73, 74, 75 i 76.

Correcte?

Idò passam a votar.

25 vots a favor, 28 en contra, 2 abstencions. Queden

rebutjades.

El darrer bloc, les número: 5, 6, 10, 15, 18, 46 i 52. Torn

repetir: 5, 6, 10, 15, 18, 46 i 52. Correcte?

Passam a votar.

53 vots a favor, cap abstenció, cap vot en contra. Per tant

queden aprovades.

Votam ja d’una forma individual. 

La resolució número 2. 

Votam.

56 vots a favor, cap en contra, cap abstenció. Queda

aprovada.

Passam a votar la resolució número 3.

9 vots a favor, 47 en contra, cap abstenció. Per tant, queden

rebutjades.

Passam a votar la resolució número 7.

54 vots a favor, 2 en contra, cap abstenció. Queda

aprovada.

Passam a votar la resolució número 8.

54 vots a favor, 2 en contra, cap abstenció. Queda

aprovada.

Passam a votar la resolució número 9.

55 vots a favor, cap en contra, cap abstenció. Queda

aprovada.

Passam a votar la resolució número 12.

54 vots a favor, 2 en contra, cap abstenció. Per tant, queda

aprovada.

Passam a votar la resolució número... 

Disculpin, ara hem votat la 12?
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Idò passam a votar la 17.

26 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda

rebutjada.

Passam a votar la resolució número 20.

(Rialles)

27 vots a favor, 23 en contra, cap abstenció... 

Bé això si em permeten, no és que tengui massa

experiència, però ja vaig estar 4 anys de diputat aquí i quan hi

ha un lapsus per gentilesa es deixa tornar votar. Per tant, si els

sembla bé tornaríem passar a votació.

Tornam votar la resolució número 20.

25 vots a favor, 27 en contra, cap abstenció. Queda

rebutjada.

Senyores i senyors diputats passam a votar la resolució

número 22.

25 vots a favor, 29 en contra, 2 abstencions. Queda

rebutjada.

Passam a votar la resolució número 25.

27 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Per tant, queda

rebutjada.

Passam a votar al resolució 26.

25 vots a favor, 29 en contra, 2 abstencions. Queda

rebutjada.

Passam a votar la resolució 27.

25 vots a favor, 29 en contra, 2 abstencions. Queda

rebutjada.

Passam a votar la resolució 28.

25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda

rebutjada.

Passam a votar la resolució 29.

25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda

rebutjada.

Passam a votar la resolució 31.

25 vots a favor, 29 en contra, 2 abstencions. Queda

rebutjada.

Passam a votar la resolució 32.

25 a favor, 29 en contra, 2 abstencions. Queda rebutjada.

Passam a votar la resolució 33.

25 a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada.

Passam a votar la resolució 36.

55 vots a favor, 1 en contra, cap abstenció. Queda

aprovada.

Passam a votar la resolució 38.

26 a favor, 27 en contra, 2 abstencions. Queda rebutjada.

Passam a votar la resolució 41.

25 a favor, 26 en contra, 2 abstencions. Queda rebutjada.

Sí? Mana?

(Remor de veus)

Bé, feim un recés d’uns minuts?

(Es senten veus que diuen “no”)

No? No ens movem, però feim un recés d’un minut.

Bé. Senyores i senyors diputats votam la resolució número

43.

25 a favor, 28 en contra, 2 abstencions. Queda rebutjada.

Passam a votar la resolució 44.

36 a favor, 2 en contra, 18 abstencions. Queda aprovada.

Passam a votar la resolució número 45.

26 a favor, 28 en contra, 2 abstencions. Queda rebutjada.

Passam a votar al resolució 47.

25 a favor, 29 en contra, cap abstenció. Per tant, queda

rebutjada.

Passam a votar la resolució número 48.

27 a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada.

Passam a votar la resolució 49.

27 a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada.

Passam a votar la resolució 50.

27 a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada.

Passam a votar la resolució 51.

27 a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada.

Passam a votar la resolució 53.

26 a favor, 28 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada.
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Passam a votar la resolució 55.

7 a favor, 29 en contra, 20 abstencions. Per tant, queda

rebutjada.

Passam a votar la resolució 56.

9 vots a favor, 29 en contra, 18 abstencions. Queda

rebutjada.

Passam a votar la resolució 57.

7 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda

rebutjada.

Passam a votar la resolució 66.

25 a favor, 29 en contra, 2 abstencions. Per tant, també

queda rebutjada.

Passam a votar la resolució 67.

25 vots a favor, 29 en contra, 2 abstencions. També queda

rebutjada.

Passam a votar la resolució 70.

7 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. També queda

rebutjada.

I passam a votar la darrera resolució del PSM, la número

72.

24 vots a favor, 28 en contra, 2 abstencions. Per tant, queda

rebutjada.

Ara votarem les del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els

Verds, vol intervenir Sr. Ramon?

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí Sr. President. Per deixar clar, és que ens havien ofert 4

transaccions el Grup Parlamentari Popular, però com que no

s’accepten crec que no la pena ni entrar dins el seu contingut.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

Idò senyores i senyors diputats passam a votar el primer

grup: 8, 9 i 10. Correcte?

Passam a votar.

53 vots a favor, cap en contra, cap abstenció. Per tant,

queden aprovades.

Segon bloc: número 2, 3, 7, 11, 12. Correcte?

Passam a votar.

25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queden

rebutjades.

Ara passam a votar d’una forma individual.

La número 1.

24 a favor, 29 en contra, 2 abstencions. Queda rebutjada.

Passam a votar la número 4.

27 a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada.

Passam a votar la número 5.

27 a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada.

Passam a votar la número 6.

25 a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada.

Passam a votar la número 13.

27 a favor, 29 en contra, cap abstenció. Per tant, queda

rebutjada.

Passam a votar la número 14.

3 a favor, 31 en contra, 22 abstencions. Queda rebutjada.

Passam a votar la número 15.

7 vots a favor, 31 en contra, 18 abstencions. Per tant, queda

rebutjada.

I passam a votar senyores i senyors la darrera, la número

16.

25 a favor, 28 en contra, cap abstenció. Per tant, queda

rebutjada.

Senyores i senyors, s’aixeca la sessió.
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