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tercera sessió i començarem pel debat de les propostes de
resolució presentats pels diversos grups parlamentaris, derivades
del debat sobre l’orientació política general del Govern. 

El debat se farà de la manera següent: primer les
intervencions dels portaveus seguiran l’ordre de menor a major
importància numèrica dels grups. Segon, les propostes dels
grups parlamentaris i admeses per la Mesa seran transcrites
literalment en el Diari de Sessions abans de la intervenció del
portaveu corresponent per fer-ne la defensa. I en tercer lloc,
acabat el debat de la totalitat de les propostes presentades se’n
farà la votació per ordre de presentació en el registre. 

Debat de les 15 propostes del Grup Parlamentari Mixt RGE
núm. 7031/05. Per defensar-les en nom d’aquest grup té la
paraula la Sra. Dolça Mulet.

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu radical
rebuig a qualsevol pràctica política que suposi una vulneració
de la sobirania popular, en el marc del pacte contra el
transfuguisme que ha de regir l’actuació dels diferents partits
polítics.

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
convicció de la necessitat de procedir a una reforma de la
legislació electoral general per impedir que se puguin seguir
produint casos de transfuguisme polític.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir treballant per aconseguir que els
ciutadans de les Illes Balears puguin rebre assistència
sanitària i accedir a les receptes dels medicaments amb una
major agilitat, reduint en la mesura del possible els
desplaçaments i els tràmits burocràtics.

4. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears i al Govern de l’Estat a dur a terme les passes
necessàries per assegurar, a la major brevetat possible, la
gratuïtat dels llibres de text per als alumnes de les Illes
Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir treballant per millorar la situació dels
nostres joves, especialment en tot allò referit a l’habitatge i
l’accés al mercat laboral.

6. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
a les millores dutes a terme en carreteres per part del Govern
de les Illes Balears i del Consell de Mallorca.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a impulsar decididament els projectes imprescindibles
per assegurar el subministrament energètic a les Illes Balears,
apostant per la combinació de la connexió per cable i amb
gasoducte.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en la millora de la gestió
dels recursos hídrics, recursos especialment escassos i que
exigeixen una atenció molt especial.

9. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
convicció d’obrir un debat en profunditat amb tot el sector i

totes les forces polítiques i socials per establir les bases d’un
nou model turístic.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a desenvolupar de forma urgent les mesures normatives
necessàries per impedir els perjudicis per al sector nàutic de
les Illes Balears que suposa la nova legislació estatal dels
ports d’interès general.

11. El Parlament de les Illes Balears demana a la Comissió
d’Experts i a la Ponència parlamentària de reforma de
l’Estatut que estudiïn la possibilitat d’incloure a la proposta de
reforma l’exercici de les competències de justícia, policia
autonòmica, immigració per part de la nostra comunitat
autònoma.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a arribar als acords necessaris amb el Govern de les
Illes Balears per assolir un sistema de gestió conjunta i
titularitat compartida dels aeroports.

13. El Parlament de les Illes Balears constata que, a més a
més de la transferència legal de qualsevol competència per
part de l’Estat cap a les Illes Balears, és essencial també la
transferència suficient dels recursos econòmics que
n’assegurin la seva correcta gestió.

14. El Parlament de les Illes Balears manifesta que el
mecanisme legal que pot assegurar de la millor manera
l’existència d’un finançament just i equilibrat per a la nostra
comunitat autònoma és el concert econòmic.

15. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat
de què la comunitat autònoma de les Illes Balears disposi
d’una Agència Tributària i d’una Oficina del Cadastre pròpies.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta
és la darrera etapa del debat de política general, defensam avui
les propostes de resolució, les conclusions d’aquests dos dies de
debat, un debat intens i extens. Nosaltres hem presentat unes
propostes clares i concretes, unes propostes que no necessiten
excessiva explicació, ja que són el resultat de la nostra
preocupació per algunes de les qüestions de major actualitat a
la nostra comunitat. 

A la nostra exposició d’ahir vàrem voler donar molta
importància a aquelles coses que s’han fet, que s’han de fer en
positiu per als ciutadans de les Illes Balears. I vàrem demostrar
com Unió Mallorquina ha participat en moltes d’aquestes
actuacions. Però també vàrem parlar de qüestions concretes, a
les quals s’hi ha de seguir treballant de valent, amb lleialtat i
respecte a la voluntat dels ciutadans. 

Hem de seguir treballant per millorar les nostres
comunicacions. 

Hem de seguir treballant per facilitar l’accés dels nostres
ciutadans en el sistema sanitari, a les receptes, evitant
desplaçaments, que especialment des de la part forana se fa
bastant complicat.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 69 /fascicle 4 / 4, 5 i 6 d'octubre del 2005 3459

 

Hem d’insistir en la millora del sistema educatiu. 

Hem d’aconseguir la gratuïtat dels llibres de text per als
nostres alumnes. 

Hem de continuar esforçant-nos per als nostres joves, perquè
puguin accedir a un habitatge i a una feina digna. 

Hem de continuar fent feina per assegurar la nostra energia,
per protegir els nostres recursos hídrics. 

Ens hem de donar tots la mà per evitar que determinades
lleis de l’Estat posin en perill l’economia productiva de la nostra
comunitat. Estam segurs que aquests reptes són compartits per
totes les forces polítiques d’aquesta cambra. 

I hem de donar una passa més, hem de cercar el màxim
consens per preparar el futur del nostre model turístic i també
hem de seguir creixent en el nostre autogovern, perquè dins
aquest autogovern que demanam s’estudiï incloure-hi noves i
importants competències. Competències que han de venir ben
dotades, en tot cas en la matèria del finançament. 

I com hem fet cada any, mantenim la nostra proposta,
l’establiment d’un concert econòmic, una agència tributària i
una oficina de cadastre pròpia. 

Estam segurs que, com en altres vegades, el temps ens
donarà la raó.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Fixació de posició dels altres
grups. En primer lloc en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds per un temps de 5 minuts intervé la Sra.
Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, respecte les resolucions que ha
presentat el Grup Mixt que votarem a favor de tot un seguit
d’aquestes resolucions, concretament de les: 1, 3, 4, 12, 13, 14
i 15, referides a més competències i arribar a acords amb el
Govern central. Ens abstindrem a tot un bloc de resolucions que
presenta. Però sobretot votarem que no a les 2, 5, 6, 7 i 8. I
votarem que no perquè creim que mitjançant aquestes
resolucions Unió Mallorquina, el Grup Mixt el que planteja és
un model exactament igual al que presenta el Partit Popular, de
fet el seu acord és molt clar, més autopistes, més energia, més
i més... Anam cap unes illes absolutament insostenibles a nivell
econòmic, ecològic i social.

I per altra banda, perquè també en aquestes resolucions hi ha
un model de suport, o plantegen un suport al Partit Popular,
avalant les seves polítiques en àmbits com recursos hídrics,
política d’habitatge, política de joventut que nosaltres
consideram que no van en la línia que s’haurien de fer a les

nostres illes. Per tant, per aquestes raons el nostre vot serà
contrari.

També dir-los que aquelles resolucions que van referides a
l’Estatut, consideram que ha de ser la ponència parlamentària
que està constituïda el lloc idoni allà on s’han de tractar
aquestes qüestions referides a temes estatutaris i per això també
votarem que no a aquesta resolució.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista intervé l’Hble. Sra.
Joana Mascaró i Melià.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Referent a les propostes del
Grup Mixt, aniré una mica per ordre. 

La número 1, des del PSM rebutjam qualsevol pràctica
política que suposi una vulneració de la sobirania popular i tant
que ho rebutjam. Vulnerar la sobirania popular és atacar el pilar
bàsic de la democràcia, però el nostre rebuig va encara més
enllà del marc estricte del pacte contra el transfuguisme. Ahir es
va parlar en aquesta sala d’altres actuacions que atacaven en
aquest pilar de la democràcia, aquesta sobirania popular i
pensam que la proposta és insuficient. Els proposam que s’hi
hauria d’afegir. “...i en qualsevol marc d’actuació política”. Per
tant, li proposam una transacció.

A la número 2 hi estam d’acord, el que passa és que vostès
no sé si són conscients que allò que demanen és una reforma de
la Constitució. L’actual sistema que diu que les actes són dels
regidors, o diputats i no del partit, és una sentència del Tribunal
Constitucional del 83, arrel d’un problema que hi va haver a
nivell d’Estat. Per tant, vostès estan demanant una reforma de
la Constitució i que ja ens pareix bé. Per tant, endavant. 

A la número 3, seguir treballant. De moment només tenim
paraules en política de sanitat. El Sr. Matas va exposar ahir que
farien coses, però desgraciadament i dic desgraciadament, per
al nostre partit la paraula de l’actual President no té gaire força.
Per tant, seguir treballant sense saber en què no ens inspira
confiança i ens abstindrem.

La número 4, llibres de text gratuïts, sí, és evident que sí.
Vostès ho demanen a les dues administracions. L’Estat en
aquests moments no té gaires competències, llevat de les de
beques, per tant, li votam que sí perquè podrien venir a través de
beques. Però la responsabilitat és del Govern d’aquí, al qual
vostès li donen suport, ho va prometre a nivell electoral i no ho
ha complit i segurament no ho complirà. Però així i tot l’instam
a què se faci.

La número 5. Insten vostès a seguir millorant..., millorar en
què. Què ha fet aquest Govern per als joves? Dues coses, les
ajudes a les hipoteques que va anunciar el mateix dia que el
President ens havia de fer el seu discurs que no ens va fer. I
aprovar fa quasi un any que les hipoteques que s’havien de
pagar els joves fossin el doble de cares d’allò que eren abans.
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Per tant, no sabem quina política han de seguir millorant
respecte els joves. Per tant, aquí no tendran el nostre suport.

La número 6. M’admira la sang freda d’aquesta partit que
forma el Grup Mixt, la sang freda que tenen per adaptar-se
camaleònicament a qualsevol situació i se’n surten tan contents.
Suport a les millores en carreteres del Govern? Abans de les
eleccions del 2003 el seu partit va pagar un bon anunci al diari
que deia: “Unió Mallorquina està en contra de l’autopista de
Llucmajor” i ara vénen aquí a dir-nos que nosaltres li donem
suport. La seva Presidenta va sortir a la Televisió Local de
Llucmajor dient que Unió Mallorquina estava en contra
d’aquella autopista i ara li hem donar suport? Ara que ho tenen
fet, per favor! 

(Remor de veus)

Supòs que passarà una cosa semblant a s’Estanyol.

A la número 7 ens abstindrem perquè impulsar decididament
projectes imprescindibles, sense saber quins són aquests
projectes i veient com se mou la màquina demolidora d’aquesta
terra nostra, sincerament se’ns fa difícil impulsar decididament
aquests projectes tan imprescindibles. Els que són
imprescindibles per l’actual Govern, són bastant prescindibles,
almanco retallables per a nosaltres. Per tant, no li podem donar
suport.

La número 8, continuar treballant. Per tant, nosaltres també
ens abstendrem.

A la número 9 sí, un debat amb el sector.

 A la número 10 sí.

A la 11 sí, però això se fa en el marc de la ponència
parlamentària. Per tant, és quasi una obvietat.

I a la número 12 ens abstendrem. Això que vostès proposen
seria una passa positiva, però nosaltres aspiram a la
transferència de la gestió aeroportuària, que se transfereixi a la
comunitat i una gestió que hi càpiga després el sector privat
també. Per tant, el que vostès ens proposen aquí no és la nostra
aspiració, però tampoc hi estam en contra i li votarem.

I si fins aquí venia el partit annex al Partit Popular, a un
moment hi ha d’haver la reafirmació de diferència i clar la
reafirmació de diferència ve (...) en què les competències
venguin ben donades, evidentment han de venir ben donades.
En tenim moltes experiències. Per tant, tenen el nostre suport.

El concert econòmic, també tenen el nostre suport.

I l’agència tributària i d’una oficina de cadastre pròpia.
Saben que tenen el nostre suport i no el del partit amb el qual
tenen un pacte.

Dit això res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Socialista intervé l’Hble. Sra. Diputada Rado i
Ferrando.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Senyores i senyors diputats. Per fixar la posició del Grup
Socialista, enumeraria cada una de les propostes de resolució
del Grup Mixt i el posicionament del nostre grup.

La primera i com supòs que tots vostès saben, no podia ser
d’altra manera per la regeneració de la vida política d’aquestes
illes, per la credibilitat dels polítics i també pel respecte de la
voluntat popular, no podem fer altra cosa que votar que sí.

I en coherència amb aquesta la número 2 també votaríem
que sí, perquè creim que s’han de posar els mitjans necessaris
perquè aquestes qüestions com les que s’han donat molt
recentment i que han estat a tots els diaris, com el cas Calvià, no
se poden tornar donar a la vida política d’aquestes illes.

La número 3 la votaríem que sí. Evidentment nosaltres
estam d’acord en tot allò que sigui una millora per a l’atenció de
les persones. Per tant, aquesta que fa referència a l’assistència
sanitària tendria el suport del Grup Socialista. 

Pel que fa a la número 4, insta el Govern de les Illes Balears
i el Govern de l’Estat a la gratuïtat dels llibres de text. Nosaltres
creim que qui s’ha de fer responsable d’aquesta promesa
electoral és el que la va fer. En aquest cas concret és el Partit
Popular d’aquestes illes i el Govern de les Illes Balears. Per
tant, instar el Govern de l’Estat creim que seria una altra cosa,
s’ha dit aquí en tema de beques, però realment el tema concret
de la gratuïtat dels llibres de text és una responsabilitat del
Govern de les Illes Balears i així ho va anunciar en el seu
programa electoral i no ha complit. Per tant, nosaltres estaríem
d’acord i li votaríem a favor, si admetés llevar el Govern estatal
i deixar el Govern de les Illes Balears. Supòs que no l’admetrà,
però aquesta és l’oferta que nosaltres li feim.

A la número 5 ens abstendrem perquè aquí diu: “seguir
treballant per millorar la situació dels nostres joves”. Si digues
“treballar o començar a fer feina per als nostres joves” hi
estaríem absolutament d’acord, perquè amb el que duim de
legislatura ben poca cosa s’ha fet a favor dels joves d’aquestes
illes. Per tant, “seguir treballant”, almanco la redacció no seria
la correcta. Efectivament me podin dir això d’aquestes
hipoteques, qualcú del nostre grup ja li va dir que això pot tenir
una part bona, nosaltres no li ho negam, el que assegura en
definitiva és que el banc pugui cobrar totes les anualitats. Per
tant, aquest jove continuarà pagant hipoteca fins els 70 anys. De
totes maneres donaríem un vot de confiança, ens abstendríem i
ja veuríem què passa amb aquest tema de les hipoteques al cap
i a la fi.

 A la número 6 votarem que no, perquè evidentment les
millores duites a terme en carreteres és una qüestió, és públic i
notori, que el Partit Socialista està en desacord en moltes de les
carreteres que s’han duit a terme, en algunes hi podem estar
d’acord. En tot cas amb les autopistes que s’han projectat sense
cap tipus de consens amb grups polítics, nosaltres votarem que
no.
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Impulsar els projectes imprescindibles per al
subministrament energètic. També li votarem que sí, creim que
és important la qüestió de què aquestes illes tenguin assegurat
el subministrament.

La número 8, “per continuar treballant en la millora dels
recursos hídrics”. Creim que és absolutament imprescindible
treballant i conscienciant la gent. També creim que és una
qüestió d’educació, encara que en aquest moment, per sort, en
aquestes illes no tenguem manca d’aigua, sí que passa a altres
llocs de l’Estat i nosaltres ens hauríem de preparar pel moment
en què ens pugui passar una situació que en aquests moments
estan patint altres comunitats. I això s’hauria de fer a través
també, a part de millorar infraestructures, a través de l’educació
de la població.

A la número 9 també votarem que sí. Com vostès saben i
com no podria ser d’altra manera, fa molt de temps que
nosaltres estam dient que el model turístic que tenim necessita
canvis i canvis importants. Per tant votaríem que sí.

A la número 10 també votaríem que sí, ja que la legislació
estatal del 2003 efectivament passa allò que vostès expliciten
aquí i per tant nosaltres també estaríem d’acord que el Govern
la reformàs.

La número 11 també creim... -votaríem que no- creim que
aquestes qüestions qui les ha de fer és la ponència, i per tant el
nostre vot seria negatiu.

La número 12 nosaltres estaríem d’acord -parla de les gestió
dels aeroports- estaríem d’acord amb la gestió conjunta però no
amb la qüestió de la titularitat.

13. Evidentment les transferències que arribin a aquesta
comunitat han de venir dotades econòmicament i no com tots
els que estam aquí, i també la ciutadania, com aquestes
competències d’educació i sanitat, que finalment s’han hagut de
renegociar perquè estaven mal dotades. Creim que això no ha de
tornar a passar; per tant tendrà el nostre suport.

Número 14. Evidentment és públic i notori que el Partit
Socialista no està d’acord amb un concert econòmic;, encara
que aquí digui que constata, nosaltres tampoc no estam segurs
que en determinades circumstàncies aquesta sigui la millor
opció per a aquesta comunitat. 

I pel que fa a la número 15 sí que hi votaríem a favor,
perquè aquestes illes tenguin una agència tributària i una oficina
de cadastre pròpia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Per fixar posició per part del
Grup Parlamentari Popular de les propostes de resolució
presentades pel Grup d’Unió Mallorquina he de dir que

nosaltres al primer punt votarem a favor. Efectivament
consideram que el transfuguisme és una de les vulneracions més
deplorables de la democràcia i jo crec que el nostre partit ha
actuat en conseqüència, no només amb posicions polítics en
aquesta tribuna sinó amb fets a determinades institucions, i
esperam que, ja que altres partits com per exemple el Partit
Socialista també s’han posicionat d’aquesta manera, actuïn en
conseqüència en aquells ajuntaments on també hi ha
trànsfugues.

En el punt número 2 consideram que no hi ha una reforma
constitucional, sinó que es tracta d’una reforma -i ho posen
explícitament- de legislació electoral; per tant no és Constitució,
és legislació, i nosaltres també hi donarem suport.

En el punt 3 consideram que és imprescindible l’assistència
sanitària, evidentment, com vostès varen dir en el discurs
mitjançant la seva presidenta, i consideram que s’ha de facilitar
aquest accés, i en tots els temes farmacèutics i tota aquesta
tramitació s’hi ha de donar resposta i solucions i hi votarem a
favor.

També consideram molt important que es faci a la major
brevetat possible allò que seria el compliment de la gratuïtat
dels llibres de text, i també el nostre grup donarà suport a
aquesta iniciativa.

Consideram que les polítiques per a gent jove són
absolutament necessàries, i per tant, sobretot pel que fa a
l’habitatge, que és un dels principals temes més problemàtics,
a més. I també el tema del mercat laboral, la inserció de la gent
jove en aquest mercat és molt important i nosaltres li donarem,
com no pot ser d’altra manera, també el nostre suport.

El punt 6 és una qüestió absolutament evident totes les
millores que s’estan fent per part del Govern de les Illes i també
per part del Consell de Mallorca. Jo crec que és ridícul
comparar el que va passar en etapes anterior i per descomptat té
el nostre suport.

També té el nostre suport al punt 7, en el qual s’insta el
Govern d’Espanya que s’asseguri el subministrament energètic
de les nostres illes. És totalment necessari per no haver de patir,
sobretot en aquelles èpoques de l’any en les quals hi ha més
consum, problemes que anam patint any rere any. Igualment
també en la gestió de recursos hídrics; també apostam per
aquest tipus de política, i també a nosaltres ens agradaria que no
només fos el Govern de les Illes sinó també aquesta participació
necessària per part del Govern de l’Estat. En qualsevol cas
donaríem suport íntegre a la redacció del punt 8 presentat pel
seu grup.

El punt 9, referent a les polítiques d’obrir aquest debat del
model turístic perquè la societat pugui ser partícip i el sector
s’hi pugui implicar, consideram que és absolutament necessari,
imprescindible. A més el president d’aquest govern ja ho va
anunciar i per tant li donarem també el nostre suport. Com
també donarem el nostre suport a la defensa del sector nàutic.
Creim que no s’ha de dimonitzar aquest sector, com es fa per
part d’altres partits polítics; és un sector importantíssim no
només des del punt de vista esportiu sinó també des del punt de
vista econòmic, i per tant nosaltres li donarem també suport.
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El punt número 11, en el qual es diu que el Parlament de les
Illes Balears demana a la comissió d’experts i la ponència
parlamentària de reforma de l’Estatut que estudiïn la possibilitat
d’incloure a la proposta de la reforma els exercicis de les
competències de justícia, policia autonòmica i d’immigració a
la nostra comunitat autònoma, li donarem també el nostre
suport. Consideram que són tres competències absolutament
importantíssimes per al funcionament de la nostra comunitat
autònoma i per aconseguir aquest major autogovern que es
demana per tots els grups polítics d’aquesta cambra. 

Però evidentment consideram també important aquesta
petició que el seu grup ha fet sobre la gestió conjunta, i no
només la gestió, sinó també la titularitat, en matèria d’aeroports;
efectivament que siguin una gestió i una titularitat compartides.
Nosaltres creim que és important no només la gestió, sinó també
aquesta cotitularitat d’Espanya i el Govern de les Illes Balears
i li donarem suport. Però no li donaríem suport si no hi hagués
l’altra proposta, que és quasi més important que la primera, que
és que hi hagi una transferència de recursos suficients. Seria una
autèntica irresponsabilitat tant per la seva part com per la nostra
donar suport a aquest punt 12 si no hi hagués aquest suport
econòmic necessari per poder fer front a aquestes despeses
quant a la gestió i a la titularitat.

I ara vénen els punts 14 i 15. Al punt 14 no li podem donar
suport, Sra. Mulet, perquè efectivament el nostre programa i el
nostre ideari polític ho impedeixen, però consideram que
efectivament és una proposta que vostès han fet seguint les
seves línies polítiques i ideològiques, però nosaltres, amb tot el
respecte, no li donarem suport. I al punt 15 nosaltres sí li
podríem donar suport si hi hagués un consorci amb l’Estat, i per
tant nosaltres li faríem aquesta transacció; si no és possible ho
entendrem però nosaltres en qualsevol cas si hi hagués aquesta
transacció sí li donaríem suport. Contràriament idò tampoc no
donaríem suport a aquesta iniciativa.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rubio. 

Ara passam al debat de les 37 propostes del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, RGE núm. 7032/05.
Per defensar aquestes propostes té la paraula la Sra. Margalida
Rosselló.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a la
pràctica la proposició no de llei, aprovada a aquest Parlament,
sobre la gratuïtat dels llibres de text.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar,
en colAlaboració amb els consells insulars i els ajuntaments, un
pla estratègic per cobrir les necessitats de l’educació del tram
de 0 a 3 anys.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remetre
al Parlament, en el més breu termini possible, un projecte de
llei que reguli l’avaluació d’impacte ambiental i s’adapti a la
legislació europea actual.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar a la utilització de la llei d’acompanyament per
introduir modificacions legislatives o creació de noves
empreses o organismes públics, saltant-se la tramitació
parlamentària ordinària.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prendre
urgentment les mesures necessàries per aturar l’increment de
la sinistralitat laboral a la nostra comunitat.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
recuperar el caràcter i gestió pública a les residències
sociosanitàries previstes.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renegociar la declaració de servei públic dels vols
interinsulars i extendre aquest servei públics als vols entre illes
i península.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar definitivament als projectes d’autovia Inca-Manacor
i del segón cinturó de Palma.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar definitivament al projecte d’un nou hospital a Son
Espases i recuperar l’anterior projecte de Son Dureta.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar al projecte de connexió elèctrica a través del cable.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
convocar les comissions del REB que encara no s’han
constituït i a dinamitzar-les a totes.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a liderar
la negociació d’un pacte per l’ocupació, en compliment de la
moció sobre un nou impuls a les polítiques laborals a les Illes
Balears, aprovada per aquest Parlament i de nombrosos
acords de la mesa del dialèg social.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar i aprovar el més aviat possible el Pla director de
l’economia social.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prioritzar la construcció de noves vies ferrees perquè el tren
arribi a Alcúdia i a Cala Rajada.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
permeti als consell insulars la promoció turística de cadascuna
de les Illes.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remodelar i ampliar d’una manera integral l’Hospital de Can
Misses a Eivissa per tal d’adequar un hospital que ja té més de
20 anys a les noves necessitats.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar als projectes no iniciats d’autovies Eivissa-aeroport
i Eivissa-Sant Antoni i a substituir-los per projectes
consensuats que puguin tenir finançament del Govern central.
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18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remetre
al Parlament el Projecte de llei de l’alcohol.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remetre
al Parlament el Pla integral de la immigració.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remetre
al Parlament un projecte legislatiu que estableixi una reserva
de sòl per a habitatges socials.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
traslladar a la ponència que estudia la reforma de l’Estatut
d’Autonomia una proposta per augmentar les competències
que ha de gestionar l’Ajuntament de Formentera sense
incórrer en propostes alAlegals i sense canviar la representació
territorial al Parlament.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el president i els
altres membres del Govern a deixar de presentar com a
realitats existents projectes de futur dels quals no s’ha posat la
primera pedra.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla d’acció a curt i mig termini per fomentar les
energies renovables i l’estalvi energètic com a eix bàsic de la
política energètica de les Illes Balears.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en un màxim de 6 mesos els plans de gestió de les
zones declarades LIC i ZEPA de la Xarxa Natura 2000 per
poder disposar d’una eina eficaç per protegir la biodiversitat.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el president a retirar
les seves afirmacions sobre el fet que la Llei estatal 4/1989, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestres, és intervencionista i confiscadora de la propietat
privada.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear,
en un termini de 6 mesos, l’Agència de seguretat alimentària
de les Illes Balears com un vertader organisme autònom i amb
personalitat jurídica pròpia i amb la participació de tots els
agents i organitzacions implicades.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a aplicar
el Pla director sectorial de transport públic en el termini més
breu possible per a la millora del transport d’autobús, la
creació de consorcis de transport i la millora de les
freqüències i els itineraris i la revisió de les concessions per tal
de poder donar a totes les illes un transport públic en autobús
eficaç i eficient.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla d’actuació, amb un pressupost i
temporalització concreta, per actuar davant l’alt nivell de
fracàs escolar de la nostra comunitat.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla concret per reduir la sinistralitat a les
carreteres.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reconsiderar el model audiovisual d’IB3, i fer una TV i ràdio
realment objectives i plurals i amb gestió pública.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla de regulació del tot inclòs.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a retirar
el projecte de construcció d’un dic exterior al port de
Ciutadella i a reduir la prevista dàrsena esportiva a Cala en
Busquets a l’única reordenació i adequació de la zona, per
evitar així l’impacte negatiu, de caràcter ambiental, econòmic,
social i cultural que tindria el macroprojecte per al futur de
Ciutadella de Menorca.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar
d’immediat la tantes vegades ajornada creació de la variant de
la carretera general Maó-Ciutadella, al seu pas per Ferreries,
d’acord amb l’Ajuntament de Ferreries i el Consell Insular de
Menorca, per resoldre els múltiples problemes que l’actual
traçat causa als residents.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar
compliment a l’acord unànime d’aquest parlament en relació
a la creació del consorci del Pati de Sa Lluna, que haurien de
formar el mateix govern, així com el Consell Insular de
Menorca i l’Ajuntament d’Alaior, per a la salvaguarda,
rehabilitació i posada en valor del conjunt format per
l’Església de Sant Diego i el Convent, conegut com Pati de sa
Lluna.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prendre
les iniciatives polítiques necessàries perquè el director o la
directora general d’IB3 sigui elegit democràticament pel
Parlament, així mateix per retirar dels seus càrrecs aquells
professionals que han estat condemnats precisament per la
parcialitat de la seva labor periodística.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
realitzar el traspàs de les competències en la gestió dels
centres culturals, tals com els museus, els arxius i les
biblioteques, a cadascun dels consells insulars, amb l’objectiu
de completar el traspàs de les competències en matèria de
cultura.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prioritzar la construcció del nou conservatori de música de
Menorca, per donar solució a la falta d’espai i de condicions
adequades de l’actual ubicació del referit conservatori.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
el nostre grup ha presentat un total de 37 resolucions amb la
intenció de redreçar i millorar les polítiques que es duen a terme
en aquesta comunitat en temes que nosaltres entenem
fonamentals a nivell ambiental, econòmic i social, així com
redreçar i dignificar l’activitat parlamentària i institucional.

Pel que fa, precisament, a la dignificació d’aquesta activitat
parlamentària i, per tant, de l’actuació del Govern, poc
respectuós moltes vegada envers aquesta cambra, un pilar bàsic
de la democràcia institucional, nosaltres plantejam tot un seguit
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de resolucions que van en la línia de, en primer lloc, complir els
acords aprovats. No es compleixen en moltes d’ocasions aquests
acords. Els vull recordar que es va aprovar en aquesta cambra
per unanimitat una proposició no de llei presentada pel nostre
grup fa més d’un any, a més estava dins el programa electoral
del Partit Popular, sobre la gratuïtat dels llibres de text i no s’ha
complert aquest mandat parlamentari. Nosaltres entenem que
s’ha de ser més respectuós amb aquestes decisions
parlamentàries, sobretot a mocions que planteja l’oposició però
que vostès, o tots els grups parlamentaris voten a favor.

Tampoc no s’ha complit l’acord unànime, i per això també
demanam que sigui realitat, d’una proposició no de llei
presentada pel nostre grup respecte a la creació del consorci del
Pati de Sa Lluna a Menorca, que també va ser aprovada fa més
d’un any. 

També plantejam que es negociï de veritat, no per fer-se
només una foto, un pacte per l’ocupació que permeti impulsar
polítiques laborals a les Illes i altres acords de la Mesa de
Diàleg Social, tal com també es va aprovar per unanimitat en
aquesta cambra a través d’una moció que el nostre grup va
presentar.

També seguint amb aquesta línia de respecte a la Cambra,
demanam que el Govern renunciï a la utilització de la Llei
d’acompanyament per introduir modificacions legislatives o
creació de noves empreses o organismes públics, de forma que
es bota la tramitació parlamentària ordinària. Creim que la Llei
d’acompanyament ha de servir pel que és realment una llei
d’acompanyament.

També volem instar el president del Govern i altres
membres del Govern que deixin de presentar com a realitats
existents projectes de futur dels quals no s’ha posat ni tan sols
la primera pedra. Això desvirtua tota l’activitat política, no
només la del Govern, sinó que genera una incertesa de cara a la
ciutadania a l’hora de creure en les institucions i en els polítics.
Creim que no han de ser només promeses sinó que sobretot ha
de ser presentar realment presentar el que es fa. 

I demanam també al president que, per respecte al Parlament
de les Illes Balears, i al Parlament de l’Estat i a la mateixa
Constitució Espanyola, retiri les seves afirmacions reiterades al
llarg d’aquests dos dies d’una manera absolutament, diríem,
continuada, sobre el fet que la Llei estatal bàsica 4/89, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestres és intervencionista i confiscadora de la propietat
privada; els senyors del Partit Popular i el mateix Sr. Matas han
utilitzat el seu càrrec de president i aquesta tribuna per infondre
mentides contra la llei espanyola de conservació que, a més, ell
com a ministre va aplicar i també com a president de la
comunitat autònoma, i entenem que s’hauria de retractar en
aquesta cambra públicament i davant tothom que ha fet
acusacions falses i greus que ha fet contra la legislació estatal i,
com dic, la mateixa Constitució.

Per restablir els principis de respecte, tolerància i
funcionament democràtic, un altre pilar fonamental són els
mitjans de comunicació, els quals han de ser plurals, objectius
i al servei dels ciutadans. Demanam així a dues resolucions que
hem presentat la reconsideració del model audiovisual d’IB3 i
que es plantegin unes televisió i ràdio objectives, plurals i de

gestió pública, i que el director o la directora sigui elegit
democràticament pel Parlament.

I també instam el Govern, en un àmbit també parlamentari
perquè entenem que és un àmbit de primera magnitud, perquè
insti el Govern central perquè es convoquin reunions del règim
especial de les Illes Balears i posar-se a fer feina.

Això pel que fa, com he dit, a les resolucions referides a un
funcionament i a una activitat parlamentària, com dic la màxima
representació de la democràcia institucional, que realment sigui
respectuosa i sigui eficaç, i a més que sobretot es digui la veritat
aquí, en aquesta tribuna.

Entrant a altres qüestions, les altres resolucions van en la
línia que si el Govern té tant d’interès en temes de transport
públic, com ha demostrat aquests dos dies el Sr. Matas,
demanam en aquestes resolucions que es renunciï
definitivament als projectes d’autovia Inca-Manacor i al segon
cinturó de Palma i que es prioritzi la construcció de noves vies
fèrries perquè el tren pugui arribar a Alcúdia i a Cala Rajada en
el cas de Mallorca, i que sobretot s’apliqui el Pla director
sectorial de transport públic en el termini més breu possible per
millorar el transport d’autobús, la creació de consorcis, la
revisió de concessions, a fi d’activar un transport públic eficaç
i eficient.

Actuar per resoldre els problemes de l’actual traçat de la
carretera de Maó a Ciutadella al seu pas per Ferreries
conjuntament amb l’Ajuntament de Ferreries i el Consell de
Menorca, així com entenem la renegociació de la declaració de
servei públic dels vols interinsular i estendre aquest servei als
vols entre illes i península.

També dins l’àmbit de transport demanam que es renunciï
als projectes no iniciats d’autovies d’Eivissa-aeroport i Eivissa-
Sant Antoni i substituir-los per projectes consensuats, així com
retirar el projecte de construcció del dic exterior de Port de
Ciutadella i reduir la dàrsena esportiva de Cala En Busquets a
la reordenació i adequació de la zona. 

Això és per a un transport més sostenible, com cada vegada
sentim més en aquesta cambra i hem sentit durant tots aquests
any per part, i per boca, i per discursos que ha fet el grup
parlamentari que té la majoria. 

En temes de medi ambient també hem vist que el Sr. Matas
té un interès molt gran sobre els temes mediambientals, que
evidentment no es veuen després a la realitat, per tant crec que
els assumia. Però així i tot nosaltres el que hem fet és plantejar
una sèrie de resolucions que donen la possibilitat que si
realment es creu en aquests temes idò es facin i s’apliquin.

En primer lloc a nivell legislatiu demanam que s’elabori una
llei d’avaluació d’impacte ambiental que s’adapti a la legislació
europea, que és d’obligat compliment ja en aquest moment, i
que permeti que en aquesta comunitat es disposi d’una eina com
cal en referència a l’avaluació d’impacte ambiental. 

També demanam a nivell de planificació que es presentin en
un termini de sis mesos el plans de gestió de les zones
declarades LIC i ZEPA de la xarxa Natura 2000 per disposar
d’una eina eficaç i de protecció no sols en els discursos i sobre
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el paper sinó realment que siguin factibles i que es duguin a
terme. Potser així no es faria el port de S’Estanyol; per tant és
allà on es veu si realment es creu o no en el medi ambient.

També plantejam a distintes resolucions que es donin més
competències als consells per augmentar precisament l’eficàcia
en l’actuació i la gestió. Demanam o plantejam que es permeti
als consells insulars la promoció turística de cada una de les
illes, i referit a aquestes qüestions, diríem, de transferències i
relacionat amb el tema estatutari, que com sabem hi ha una
ponència plantejada, idò demanam que s’estudiï a l’àmbit de la
ponència ja creada i que funciona des de fa temps una proposta
per augmentar les competències que ha de gestionar
l’Ajuntament de Formentera sense incórrer en propostes
alAlegals ni canviar la representació territorial del Parlament.
Així també plantejam que es faci un traspàs de competències en
la gestió de centres culturals, museus, arxius, biblioteques, als
consells insulars, i dins aquest àmbit prioritzar la construcció
d’un nou conservatori de música a Menorca.

Per altra banda, i dins temes ja més de tipus econòmic,
laboral i social, demanam també a una resolució que es reguli
un tema tan dit i tan parlat, però que només se’n parla i no es fa
res, que és la qüestió del tot inclòs; creim que hi ha d’haver una
regulació sobre un tema tan important i per això plantejam una
resolució a aquest nivell.

En temes laborals plantejam o demanam a les resolucions
que s’actuï, en àmbit general, que s’actuï en temes socials i
laborals, que es plantegin la sinistralitat laboral i la sinistralitat
a les carreteres com a temes d’estat. No pot ser que tenguem
tantes morts per una banda o per l’altra i que realment no es
plantegi com un tema important i bàsic i, com dic, com un tema
d’estat i per tant sigui tractat en aquest parlament. En aquest
sentit presentam resolucions en la línia que el Govern plantegi
mesures necessàries per aturar l’increment de la sinistralitat
laboral, a la nostra comunitat cada dia més elevada, i el mateix
amb la sinistralitat a les carreteres, que ni tan sols no han pogut
aprovat una proposta de creació d’una comissió per estudiar
aquest fet, que vàrem plantejar nosaltres a l’anterior període
parlamentari.

En qüestions sanitàries demanam, plantejam un retorn a la
gestió pública i a les actuacions per millorar l’atenció sanitària
als ciutadans. En aquest sentit instam a recuperar el caràcter i la
gestió públics de les residències sociosanitàries previstes, a
renunciar a la construcció d’un nou hospital a Son Espases i a
recuperar l’anterior projecte de Son Dureta, ens sortirà més
barat, es preservarà un espai de gran valor patrimonial i
ambiental i, a més, més aviat tendrem un nou hospital i per tant
els ciutadans hi podran anar. També demanam la remodelació
i l’ampliació de l’Hospital de Can Misses a Eivissa que, com
saben, ja fa més de 20 anys que diríem que està obsolet i
s’hauria de fer.

En l’àmbit d’educació és un element bàsic en el qual hem
vist com també s’ha passat molt de puntes, i nosaltres plantejam
clarament una gestió pública on l’escola pública sigui un eix
fonamental. Plantejam dos punts concrets: per una part
l’elaboració en colAlaboració amb els consells insulars i
ajuntaments d’un pla estratègic per cobrir les necessitats
educatives de l’etapa de 0 a 3 anys, i presentar un pla d’actuació
amb pressupost i temporalització concrets per actuar davant l’alt

nivell de fracàs escolar a les Illes Balears. Aquest seria un
problema que nosaltres també consideram que hauria de ser un
tema d’estat, de primera magnitud. No pot ser que hi hagi més
d’un 30% d’alumnes que deixin els seus estudis abans d’acabar-
los.

En temes, com dic, i ràpidament, en temes energètics, que
tenen molt a veure amb qüestions ambientals, entenem que ara
és un moment clau perquè es plantegi la renúncia a la connexió
elèctrica a través del cable i precisament es presenti un pla molt
més ambiciós del que s’ha fet, el Pla director sectorial
d’energia, a curt i a mig termini, per fomentar les energies
renovables i l’estalvi energètic com a eixos bàsics d’una política
energètica de les Illes Balears, quan sabem perfectament que
augmentarà molt el preu del carburant i que, a més, ens ve un
moment difícil en temes energètics. Creim que és el moment,
precisament, per apostar per aquesta qüestió.

En temes d’habitatge demanam també una resolució, que
s’incrementi la reserva de sòl per fer-hi habitatges socials, a
través d’una iniciativa legislativa clara i concreta, perquè el
tema de l’habitatge és un tema fonamental per als ciutadans de
les Illes i en aquest sentit plantejam aquesta resolució.

I ja per acabar, a nivell social, demanam que el Govern
remeti al Parlament una llei d’alcohol, així com un Pla integral
de la immigració per tractar temes que creim que són també
molt important per a tots i que creim que haurien de ser tractats
a nivell parlamentari.

Per acabar, ja definitivament, com he dit, a la darrera
resolució a la qual vull fer referència, creim que en temes de
salut, en temes, a més, que en aquest moment, com sabem, cada
vegada hi ha més circumstàncies referides al món de la salut que
fa necessària la participació de tots els agents que tenen qualque
cosa a veure, plantejam la creació de l’Agència de Seguretat
Alimentària com a un organisme autònom i amb participació de
tots aquests agents i evidentment també dels usuaris, per poder
dur un control sobre un tema tan important com és
l’alimentació.

Totes aquestes propostes de resolució, com dic, van en la
línia d’intentar redreçar una activitat en el Parlament que
realment sigui respectuosa i sobretot intentar millorar l’activitat
de govern, que vagi en detriment d’una millora per a tots els
ciutadans de les Illes, sense exclusió de ningú.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per fixar posicions, pel Grup Mixt, intervé el Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Bé, els diputats d’Unió Mallorquina
donarem suport a les propostes de resolució que ara enumeraré
i que no justificaré, donat el caràcter de suport: a la 1, a la 5, a
l’11, a la 12, a la 14, a la 15, a la 21, a la 23, la 28, 29, 31 i 34.

A tot un seguit de propostes de resolució ens abstendrem, i
explicaré els motius de la nostra abstenció. A la 2, a la 3 i a la
4 ens abstendrem.
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Qui estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra, Sra.
Rosselló; jo record, en aquest Parlament, a l’any 1999, a la llei
d’acompanyament de l’any 1999, com el seu grup, vostè
mateixa i el nostre grup, va donar suport a una llei
d’acompanyament que hi havia modificacions com la que vostè
avui demana que no s’inclogui a partir d’ara a cap llei
d’acompanyament. Això, quan un està a l’oposició, és molt fàcil
dir-ho, però quan està en el Govern, si bé s’ha de fer un ús
restrictiu i un ús responsable, ha d’existir la possibilitat que es
puguin, dins la llei d’acompanyament, dur mesures com les que
vostè diu que no s’haurien de dur a partir d’ara.

A la número 3 també ens hi abstendrem, perquè creim que
ja hi ha legislació suficient i que no és necessari en aquests
moments fer una adaptació de la nostra legislació a la legislació
europea actual.

Votarem que no a la número 6, perquè pensam que la gestió
pública de les residències no implica que sigui una millor gestió.
Pareix que tot el que soni a privat a vostès els sap greu,
nosaltres no hi estam d’acord i per això votarem en contra.

Votarem en contra també de la número 7. Pensam que la
declaració de servei públic als vols, i així li va dir la presidenta
al president del Govern, al Sr. Matas, creim que no és la solució;
a les proves em remet, que els increments dels descomptes no
són la solució i que la solució vendria en fomentar més que
competència. I trobar un sistema, nosaltres, en aquest Parlament
entrarà una proposició no de llei, tenim presentada una
proposició no de llei en què proposam un sistema alternatiu, que
per ventura afavoriria que hi hagués més competència i que
companyies de baix cost que operen a tota Europa amb molt
d’èxit, es fiquessin a trajectes com els vols interinsulars o els
vols a la península.

També votarem que no a la número 8, i vull que m’entengui,
nosaltres estaríem disposats a renunciar, perquè a Unió
Mallorquina no li sabria cap greu en aquest moment, a l’autovia
Inca-Manacor, però en cap cas i de cap manera pensam que la
ciutat de Palma i Mallorca es pot permetre renunciar al segon
cinturó. Podríem parlar perquè sigui possible un conveni amb
l’Estat espanyol a negociar-ho de la forma que sigui necessari,
a replantejar-ho, però en cap cas pensam que es pot renunciar.

El mateix que votarem que no a la 9 i a la 10. Miri, el
projecte de connexió elèctrica per cable nosaltres ja ho dúiem al
nostre programa electoral i creim que és una necessitat per a les
Illes.

I pensam que l’Ajuntament de Palma i el Govern de les Illes
Balears, que són els que tenen competència, tenen la capacitat,
tenen el dret, tenen les competències per poder triar on volen fer
l’hospital, si en volen fer un, dos o els que siguin, d’ells són les
competències i, si creim en l’autonomia, hem de respectar que
siguin ells que diguin on els volen fer.

No m’estendré, perquè ja se m’encén el llum, amb
l’abstenció que farem a la número 13; a la 16 i 17, perquè són
coses que afecten l’illa d’Eivissa i respectam la majoria que
varen atorgar allà els ciutadans.

Votarem que no a les 18 i 19 i ens abstendrem a la..., perdó,
a la 18 votarem que no; ens abstendrem a la 19 i votarem que no

a la 20. Creim que si el Govern vol fer una llei d’alcohol doncs
la proposarà. Creim que el Govern és el competent en matèria
d’immigració i que ell ha de fixar el tempus per fer un pla de la
immigració, nosaltres ja vàrem dir la nostra opinió, i pensam
que no és una solució, i menys provinent de vostè, que hi hagi
una reserva del sòl per a habitatges socials. Ens hem d’aclarir,
què volem protecció del territori o volem més habitatges
socials? I els habitatges socials també consumeixen territori.

Votarem que no a la 22. Ens abstendrem a la 24 i a les 26 i
27, pensam que els terminis, jo record, fa una sèrie d’anys, vostè
en aquest Parlament defensava que els terminis de sis mesos
eren impossibles de complir; i ara vostè, a les propostes de
resolució proposa al Govern que ho faci en el termini de sis
mesos. Almenys el termini hauria de ser més hàbil i hauria de
donar marge perquè no poguéssim emprar aquest argument per
votar en contra.

I miri, votarem que no al punt número 25.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Nadal, per favor.

EL SR. NADAL I BUADES:

No me donarà temps. Votarem que no a la número 25 perquè
pensam que per ventura una de les equivocacions que varen
succeir a la passada legislatura amb el tema de parcs naturals i
de protecció del territori va ser aquesta, que no es va tenir el
consens, que no es va aconseguir el consens de tots els ciutadans
i sobretot dels ciutadans implicats.

Votarem que no a la 30. Nosaltres creim que si fóssim els
competents el nostre model de televisió seria un altre i, de fet,
quan hem tengut l’oportunitat, així ho hem dit, però no estam
d’acord amb les afirmacions que vostè exposa a la seva
proposició no de llei.

Votarem que no al número 32, perquè pensam que és
competència del Govern establir-ho. Ens abstendrem, per les
mateixes raons, perquè és de Menorca, a la 33.

No compartim, a la 35, les seves acusacions al tema d’IB3;
per ventura no compartim o si nosaltres ho féssim ho faríem
d’una altra manera, però no compartim les acusacions que vostè
té a la seva proposta.

A la 36 ens abstendrem, perquè, si bé pensam que és positiu
que els consells tenguin la competència, crec que, o nosaltres,
des d’Unió Mallorquina, pensam que la competència ha de ser
plena, no només competència de gestió.

I ens abstendrem a la número 37, perquè també és com les
altres dues, que ja li havia dit, una competència de Menorca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula la Sra. Vadell.
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LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. A les
propostes de resolució que ha presentat Esquerra Unida i Els
Verds n’hi ha una sèrie que són coincidents amb d’altres que
hem presentat el nostre grup, que, tot seguit, el nostre company
defensarà. No obstant això, aniré repassant d’una en una perquè,
tot i que amb la majoria hi coincidim, hi ha algunes
observacions que voldria fer.

Estam d’acord amb la número 1, que demana la gratuïtat
dels llibres de text, com no podria ser d’altra manera, també és
una de les propostes que nosaltres duim.

Però, no obstant, a la número 2, en què el seu grup demana
que es faci un pla estratègic per cobrir les necessitats d’educació
del tram de 0 a 3 anys, aquí li he de dir que nosaltres ens
abstendrem, no perquè no hi estiguem d’acord, sinó tot el
contrari. La veritat és que existeix un pla que el Govern no
acompleix. I per altra banda, també dir-li que a Menorca té un
pla específic per a l’illa, per tant, en certa manera, ja s’aplica. El
que, en tot cas, hauríem de demanar és que el Govern apliqui el
pla que hi ha redactat, per això ens abstendrem.

Quant a la número 3, hi estam d’acord, s’ha d’actualitzar i
s’ha d’adaptar a la legislació europea actual la legislació per
regular l’avaluació d’impacte ambiental. I també coincidim a
constatar que la llei d’acompanyament d’aquests darrers anys el
Govern ha abusat d’ella. És ver que, com ha dit el Sr. Nadal ara
fa un moment, hi ha hagut altres governs que sí que han
aprofitat aquesta possibilitat d’introduir algunes modificacions,
per raons d’urgència, però hem de dir que ha estat un colador
aquests darrers anys per introduir modificacions molt
importants a la legislació de les Illes Balears i, sobretot, amb
coses tan delicades com són rebaixes en la protecció i modificar
mesures urbanístiques importants. Per tant, estam d’acord amb
aquesta proposició que fan.

També estam d’acord, com no pot ser d’altra manera, que
s’han d’arbitrar mesures per disminuir o per palAliar i per aturar,
en la mesura que sigui possible, la sinistralitat laboral.

I amb la número 6 també estam d’acord que s’ha de
recuperar el caràcter de gestió pública. Nosaltres, des del nostre
grup, evidentment no podem estar en contra que es facin
residències privades, com no pot ser d’altra manera, però en el
que estam totalment en contra és que es privatitzin residències
públiques i que s’alienin béns públics per privatitzar-los. Amb
això no hi estam d’acord i és el que es fa en aquest Govern a
partir d’ara, donar possibilitats a l’empresa privada perquè faci
negoci damunt béns públics, i amb això nosaltres no hi estam
d’acord. Per tant, també donarem suport a la número 6.

En el tema dels vols, estam totalment d’acord. Fa anys que
duim aquesta reivindicació i consideram que s’ha de resoldre
d’una vegada per totes.

I en el tema de les autovies d’Inca a Manacor i segon cinturó
de Palma, també hi estam totalment d’acord. L’autovia Inca a
Manacor és claríssim i el segon cinturó de Palma s’han de
cercar altres alternatives.

També estam d’acord que l’hospital de Son Espases no s’ha
de fer a Son Espases, sinó que s’ha de fer un nou Son Dureta als
terrenys que hi ha i recuperar el projecte que hi havia aprovat al
final de l’altra legislatura. I no s’han de malbaratar uns béns, un
territori que no creim que sigui el més adequat per fer-hi aquest
hospital, com ja s’ha dit també a multitud de debats.

A la número 10 ens abstendrem. La nostra opció per als
temes energètics és el gasoducte, però consideram que, com a
opció única no voldríem cable, però ja que està aprovat que
definitivament s’implantarà el gasoducte, nosaltres consideram
que, com a complement al gasoducte, no és dolent, sobretot si
no el pagam nosaltres. Per tant, aquí ens abstendrem.

I estam d’acord amb les 11, 12, 13, 14 i per als temes
socials, per als temes de recuperar la Mesa de Diàleg Social i
per a l’aprovació d’un pla director de l’economia social.

Amb el tema del tren també coincidim, el Pla director
sectorial de transport en el que fa referència al transport per
ferrocarril fa una aposta àmplia pel ferrocarril i el fa arribar a
quasi tots els indrets de Mallorca, però la veritat és que
prioritzen unes zones que envolten la metropoli de Palma i, en
canvi, no aposten, no veim que tenguin una voluntat a curt
termini per recuperar la línia fins a Artà, que és una línia
interrompuda, no és una línia suprimida, sinó interrompuda. I
nosaltres també creim que s’ha de donar prioritat a Cala Rajada,
i també a Alcúdia, però sobretot a Cala Rajada i a Artà.

La dels consells insulars, la promoció turística als consells
insulars és un tema que, aquesta legislatura no s’ha transferit res
als consells insulars, per tant nosaltres hi estam d’acord. També
la duim nosaltres aquesta proposta.

I sobretot aquesta de Can Misses també hi estam d’acord.

I a la 18, vostès demanen que es remeti al Parlament un
projecte de llei de drogues; nosaltres hi estam d’acord, però
creim que bastaria amb la modificació de la Llei de drogues, ja
existeix, i fer una modificació de la Llei de drogues per
introduir-hi el tema de l’alcohol, crec que seria suficient. Però,
tot i així, li votarem a favor.

Veig que no tenc temps per fer un repàs a totes les altres
propostes, a les quals ja li anunciï que hi votarem a favor, però
sí que li voldria demanar, o vaja, ara mateix m’acostaré a parlar
amb vostè sobre la número 33, perquè, tot i que voldríem parlar-
ne, però no entenem massa bé el seu redactat, vostès diuen:
“Iniciar d’immediat la tantes vegades ajornada creació de la
variant de la carretera general Maó i Ciutadella, al seu pas per
Ferreries, d’acord amb l’Ajuntament de Ferreries i el Consell
Insular de Menorca”. Nosaltres no entenem molt bé què és el
que exactament demanen, per tant, ja que no té torn de rèplica,
m’acostaré perquè m’ho aclareixi. I a nosaltres ens agradaria
poder-hi votar a favor, però, en tot cas, si no coincidim, ens
abstendríem, no perquè no hi estiguem d’acord, sinó perquè no
entenem el que demanen.

Quant a l’incompliment d’acords anteriors a aquest govern,
nosaltres evidentment demanam que el Govern sigui seriós i que
respecti els acords presos en aquest Parlament i que els
acompleixi, com és el cas de la creació del Consorci del Pati de
sa Lluna.
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I també dir-li que estam d’acord que s’han de descentralitzar
més el serveis i complir amb les lleis de transferència als
consells i passar-los totes aquelles coses, en matèria de cultura
encara no estan transferides.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

I efectivament que els consells puguin gestionar totes
aquelles infraestructures a les quals pensam que hi tenen dret.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. De les 37
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, el meu grup, el Grup Parlamentari
Socialista, donarà suport a la majoria d’aquestes. Els proposarà
dues transaccions, pels motius que més endavant explicaré, i
amb l’ànim de clarificar i millorar, en la mesura del possible,
dues de les possibles de resolució. I finalment, votarem en
contra de la proposta número 10, que fa referència a la connexió
elèctrica a través del cable, ja que entenem que s’ha de garantir
el proveïment a la nostra comunitat.

En primer lloc, els he de dir que d’entre totes aquelles
propostes de resolució d’Esquerra Unida i Els Verds a les quals
el Grup Parlamentari Socialista donarà suport, en trobem un
grup que, me creguin, en un estat democràtic i de dret no
s’haurien ni de plantejar. I per què dic açò? No ho diu perquè
aquestes propostes no siguin correctes i encertades i necessàries,
ho dic perquè evidencien que, desgraciadament, el Govern de
les Illes Balears no compleix les obligacions que li són
exigibles. I obliga, així, a fer aquest tipus de propostes òbvies
que, amb un Govern que fos eficaç, efectiu i responsable, no hi
tendrien lloc. No hauria de fer falta que el Parlament de les Illes
Balears instés a donar compliment a aquells acords que han
estat legítimament aprovats per aquest mateix Parlament.

Doncs bé, així em referiré a la gratuïtat dels llibres de text,
que va ser aprovada a una proposició no de llei en aquest
Parlament; a liderar la negociació d’un pacte per l’ocupació, en
compliment d’una moció sobre un nou impuls a les polítiques
laborals de les Illes Balears, també aprovada en aquest
Parlament, i a l’acord unànime d’aquest Parlament en relació
amb la creació del Consorci del Pati de sa Lluna.

La resta de propostes de resolució, entenem que recullen
l’incompliment per part del Govern d’obligacions que li són
exigibles, obligacions com per exemple no utilitzar la llei
d’acompanyament per introduir modificacions legislatives o
creació de noves empreses o organismes públics, saltant-se la
tramitació parlamentària. O obligacions com prendre
urgentment les mesures necessàries per aturar l’increment de la

sinistralitat laboral; o a fer una televisió i ràdio realment
objectiva i plural i amb gestió pública.

La resta de propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, a les quals donam
suport, es refereixen a actuacions que, desitjablement, un bon
govern, un bon govern eficient i eficaç, com va qualificar el
president l’actual govern, i veim que, per les mancances que hi
ha, no és així, hauria de dur a terme actuacions com renegociar
la declaració de servei públic dels vols interinsulars i estendre-la
als vols entre les illes i la península, amb especial referència a
les illes menors, de Menorca i Eivissa, així mateix ho va
constatar també el president. I és obligació d’aquest govern
renegociar el servei públic, si així ho creu convenient.

També igualment d’acord que el Govern renunciï als
projectes autovia d’Inca a Manacor i del segon cinturó de
Palma, que renunciï als projectes no iniciats d’autovies Eivissa-
Aeroport, Eivissa-Sant Antoni. Igualment, prioritzar noves vies
fèrries perquè el tren arribi fins a Alcúdia i a Cala Rajada.
Aplicar el Pla director sectorial de transports i elaborar un pla
concret per reduir la sinistralitat a les carreteres quant al
transport.

A favor també de les propostes de resolució en virtut de les
quals el Parlament de les Illes Balears insti el Govern a
renunciar definitivament al projecte d’un nou hospital a Son
Espases i a recuperar l’anterior projecte de Son Dureta. Així ho
ha manifestat el meu grup a reiterades ocasions i així mateix,
ahir, s’hi va fer referència per la nostra portaveu, essent
l’anterior projecte de Son Dureta molt més econòmic i avui en
dia, possiblement, ja estaria enllestit.

Quant a l’hospital de Can Misses a Eivissa, igualment
votarem a favor d’aquesta proposició que proposa la
remodelació i l’ampliació d’una manera integral d’aquest
hospital.

Altres proposicions només hi passaré per damunt, perquè, si
no, no tendré prou temps. Donar suport a propostes com la
creació, l’aprovació d’un pla integral de la immigració;
permetre als consells insulars la promoció turística de cadascuna
de les illes; presentar al Parlament un projecte de llei d’alcohol;
crear l’Agència de Seguretat Alimentària; un pla d’actuacions
per davallar el nivell de fracàs escolar de la nostra comunitat,
entre moltes d’altres que no hi faré menció.

Bé, sí, faré menció de dues més: quant a la regulació del tot
inclòs, entenem que en lloc de dir que s’hauria de fer un pla de
regulació, seria adoptar mesures normatives que regulin aquest
tot inclòs, però en tot cas el que és clar és que s’ha de regular el
més aviat possible aquest tot inclòs.

I fer referència a la proposta de resolució que pretén instar
el president a retirar les afirmacions sobre la Llei estatal 4/1989
quant que aquesta, entén, és intervencionista i confiscadora de
la propietat privada. Bé, nosaltres demanaríem a veure si el
Govern no intervé en aquesta propietat privada quan expropia
terrenys per fer les carreteres que ha fet, està fent i vol seguir
fent en el futur.

Entrant ja a les transaccions que he anunciat que
proposaríem, serien dues: la primera faria referència a la
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resolució número 21; hi estam d’acord amb el fons i amb la
intenció que creim cerca aquesta proposta, però no amb la
forma, i m’explicaré. Compartim amb el grup proposant que
s’ha de proposar a la ponència que estudia la reforma de
l’Estatut d’Autonomia l’augment de les competències que ha de
gestionar l’Ajuntament de Formentera, sense incórrer en
propostes alAlegals i sense canviar la representació territorial al
Parlament.

EL SR. PRESIDENT:

Un poquet de silenci, per favor.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Ara bé, no creim que aquesta proposta hagi d’arribar des del
Govern, no creim que aquesta proposta l’hagi de fer el Govern,
sinó els diferents grups polítics, perquè està clar que el Govern,
en cap cas, no pot interferir ni condicionar el treball d’una
ponència parlamentària. Per açò, els proposaríem que s’instàs
els grups polítics i no el Govern a fer aquesta proposta.

En segon lloc, es proposaria una transacció a la proposta de
resolució número 33, la relativa a la variant de Ferreries. Així
també, sobre aquest tema la portaveu del PSM hi ha fet una
especial referència; nosaltres entenem que és clar que
actualment el conveni de carreteres no és aplicable, hi ha un
contenciós instat pel Govern de les Illes contra aquest conveni
estatal, per l’incompliment tant del conveni, signat el 1998, com
el 2004, i en aquest sentit els proposaríem una proposta
redactada amb els següents termes, diria que “El Parlament de
les Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears a donar
suport al Consell Insular de Menorca que, a través d’un acord
amb el Govern de l’Estat, iniciï de manera immediata la creació
de la variant de la carretera general Maó-Ciutadella, al seu pas
per Ferreries, d’acord amb l’Ajuntament de Ferreries, per
resoldre els múltiples problemes que l’actual traçat causa ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Camps, per favor.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President, ara acab.

... traçat causa als residents.” Seria instar el Govern que
donés suport al Consell Insular de Menorca per a aquesta gestió.

I res més, ja he acabat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula
el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Per una qüestió de temps i perquè no puc entrar en el contingut
de totes i cadascuna de les propostes de resolució, presentades
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida, em limitaré a dir les que
s’aproven i em limitaré a dir les que es rebutgen, amb una sèrie

de puntualitzacions que faré damunt una sèrie de proposicions.
En qualsevol cas, aquest diputat els reconeix a Esquerra Unida,
amb tots els respectes, els esforços que han fet vostès perquè els
grups parlamentaris no aprovin moltes de les seves propostes de
resolució, igualment que el meu grup parlamentari els reconeix
que l’esforç que ha fet aquest grup parlamentari és molt per
aprovar-ne moltes de les quals vostès han presentat.

I a continuació, aniré una per una. La primera i la segona no
les aprovarem.

La tercera, respecte del projecte de la llei d’avaluació
ambiental, dir-los que sí l’aprovarem, per una qüestió de
sensibilitat, de convicció i per una qüestió de consciència i
perquè entenem que realment la normativa s’ha d’ajustar a la
normativa europea en aquesta matèria.

Respecte a la proposta de resolució número 4, no
l’aprovarem per una qüestió molt senzilla: jo crec que vostès
aquesta proposició té un contingut amb molt mal gust, crec que
és una proposició no de llei mal intencionada i vostès l’han
redactada perquè en aquesta Cambra no sigui aprovada. Per tant,
el grup parlamentari donarà compliment als seus desitjos i la
votarà en contra.

Respecte de la número 5, li direm que sí, sense més
comentari i sense més extensió. És obvi, i ho volem tots, que la
sinistralitat es redueixi. I si aquest ha de ser el camí, el Grup
Parlamentari Popular hi està d’acord.

Respecte de la proposta de resolució número 6, dir-li que la
votarem en contra.

Respecte de la proposició de llei, perdó, proposició de
resolució número 7, dir-li que el Grup Parlamentari Popular no
necessita justificar aquesta proposta, entenem que no és
necessari; només basta atendre les paraules del president Matas,
en el seu discurs d’ahir, per saber realment quin és el resultat de
la inclinació del vot del meu grup parlamentari, que és positiu,
que és afirmatiu. Per tant, els donarem suport en aquesta
proposta de resolució.

Respecte de les propostes de resolució números 8, 9 i 10,
dir-los que les votarem en contra, perquè entenem que aquestes
infraestructures són absolutament necessàries i són
absolutament imprescindibles a la nostra comunitat autònoma.

A la número 11, també li direm que sí, també li aprovarem
perquè, com no pot ser d’altra manera, el compromís del Partit
Popular no és altra que impulsar i suportar aquest règim especial
tan necessari, d’una revisió immediata.

Respecte de la proposta de resolució número 12 i 13, i sense
més extensió, dir-los que les votarem a favor, que les votarem
afirmativament i en positiu.

Respecte de la proposta de resolució número 14, el meu grup
parlamentari hi està d’acord, coincidim; ara bé, jo aquí sí que
m’agradaria proposar-li una transacció a aquesta proposta seva,
i afegir, al final, “sempre i quan s’inclogui en el conveni a
firmar entre el Govern balear i el Govern central”. Si vostè no
accepta aquesta proposició, el meu grup parlamentari es veurà
obligat a votar en contra.
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Respecte de la proposició número 15, quant a la promoció
turística, i com no pot ser d’altra manera, el grup parlamentari
meu votarà que sí, votarà en positiu, perquè entenem que
aquesta qüestió de la promoció turística mai, en cap moment, als
consells insulars se’ls ha prohibit, sempre han tengut absoluta
llibertat per promocionar turísticament les illes. Fins i tot, si
m’ho permeten també, encara que no crec que hagi de ser motiu
de transacció, però si ho volen incloure, jo els oferesc incloure
“continuar permetent”. En qualsevol cas, si no ho accepten, no
passarà res, no votarem positivament, afirmativament, en
qualsevol cas.

Respecte de la número 16, dir-li que la votarem en contra.
Crec que vostè ja coneix i sap que hi ha una proposta del Partit
Popular a Eivissa sobre la creació d’un nou centre assistencial,
d’un nou hospital a Eivissa. Per tant, crec que aquesta
proposició, proposta de resolució, no s’ajusta al compromís del
Partit Popular a Eivissa i Formentera pel que fa a la sanitat
pública, per tant, la votarem en contra.

La número 17, jo no li vull reiterar més arguments del Partit
Popular, crec que vostè ja els coneix de sobra respecte de les
infraestructures viàries a Eivissa i Formentera; crec que seria
reiterar, una vegada més, l’innecessari. Per tant, i des d’aquest
posicionament, dir-li que el grup parlamentari, a la número 17,
li votarà en contra.

Respecte de la número 18, dir-li que li votarem que sí;
votarem afirmativament, evidentment entenem que és una
proposta en positiu i és una proposta constructiva respecte de la
lluita contra l’alcoholèmia, sempre i quan sigui una llei
absolutament consensuada amb tots els sectors i amb tots els
implicats en aquest sentit.

A la número 19 li direm que sí, que hi estam d’acord.

A la número 20 no li donarem suport.

I respecte de la número 21, dir-li, Sra. Rosselló, que el
representant a la ponència de la reforma de l’Estatut, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida, té ple coneixement de quina és la
posició del Comitè de Savis respecte de totes i cadascuna de les
qüestions de la reforma estatutària. El seu grup té aquesta
informació, disposa d’aquesta i jo el que li deman és que
l’estudiï profundament i allà trobarà resposta a molts dels seus
interrogants. I així mateix, com vostè emplaça aquest grup que
aprovi aquesta proposta, jo també els emplaç a vostès que en el
si de la ponència de la reforma de l’Estatut d’Autonomia
presentin, aportin també una proposta, l’aportin vostès també.

Respecte de la número 22, dir-los que no pel seu contingut
i pel mateix que rebutjàvem qualque proposta abans. Jo crec que
vostès no volen que el Partit Popular aprovi aquesta proposta,
crec que és evident; crec que vostès volen d’aquesta proposició
una acta notarial...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, vagi acabant, per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostès volen certificar que el Partit Popular avui no aprova
això, no es preocupi que aquest gust el Partit Popular avui li
donarà i li votarà en contra.

Respecte, i vaig acabant, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Faci via, per favor, perquè està (...)

EL SR. JEREZ I JUAN:

... curt de temps i aniré abreujant. Respecte de la número 23,
li direm que no. El pla aprovat ja ho contempla, hi ha una
partida de 28.000 euros destinades a les energies renovables.

La 24 tampoc la votarem positivament, la rebutjarem i li
direm que no.

La 25 tampoc. La 26 tampoc. La 27, que fa referència al
transport públic, dir-los que ahir el president va fer un alAlegat
a favor del transport públic, mantenint el compromís del Partit
Popular i d’aquest equip de govern, per continuar donant el
millor servei als usuaris. A aquesta nosaltres li direm que sí.

A la 28 li direm que no. A la 29, respecte de la reducció de
la sinistralitat a les carreteres, dir-los que la votarem en contra,
perquè entenem que això ho han de demanar vostès als consells
insulars, que són realment els competents.

Respecte de la 30, i vaig acabant, Sr. President, que fa
referència a la televisió pública IB3, dir-los que nosaltres no la
votarem a favor, com no podia ser d’altra manera; no
reconeixem el que vostès ens proposen, entenem que no és
necessari reconsiderar el model audiovisual i molt menys
entenem que no tenim una televisió objectiva i plural, que el
grup parlamentari meu sí que entén que la tenim, perquè
realment sí que existeix.

La número 31 la votarem en contra. La 32, respecte de la
construcció del dic al Port de Ciutadella, la reducció de la
dàrsena a Cala en Busquets, dir-los la primera qüestió: pel que
fa referència al dic, entenem que aquesta infraestructura és
necessària per qüestions de seguretat, per donar funcionalitat al
port i perquè és una resposta a les necessitats del Port de
Ciutadella. I respecte de la dàrsena de Cala en Busquets,
entenem que hi ha una solAlicitud i una demanda important
d’amarraments.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vaig acabant.

EL SR. PRESIDENT:

Digui si vota no, no digui va acabant, digui si vota a favor o
si vota en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:
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Li votaré que no a la 32. Li votaré afirmativament a la 33,
que sí a la 34, també, i que no a les 35, 36 i 37.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Entram al debat de les 100
propostes del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
RGE núm. 7030/05 i, per defensar aquestes propostes, té la
paraula el Sr. Riudavets.

1. El Parlament de les Illes Balears proclama que les Illes
Balears són una realitat nacional i insta el Govern de les Illes
Balears a assumir i defensar aquesta concepció.

2. El Parlament de les Illes Balears proclama que les Illes
Balears, per la seva història, geografia i tradició tenen dret a
assumir les màximes cotes d’autogovern.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assumir i defensar un sistema de finançament que,
d’una vegada per totes, posi remei a l’endèmic espoli fiscal i
a la dependència econòmica que pateixen les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reivindicar davant el Govern de l’Estat la supressió
del Fons de Suficiència.

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
de 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 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 el Govern de 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 2006 és insuficient per
atendre les necessitats dels ciutadans de les Illes Balears i
insta el Govern de l’Estat a modificar-lo 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 així mateix constata que el
sistema transitori de finançament sanitat, acordat recentment,
és insuficient i no resol la problemàtica que en aquesta matèria
pateixen les Illes Balears.

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 l’Estat
que el Pla d’infraestructures ferroviàries contempli el 2%
d’inversió a les Illes Balears, com a mínim.

17. 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.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa de forma consensuada la
Conferència de Presidents de Consells Insulars que es
reuniran, amb reunions periòdiques i en base a un document
de treball, amb el President del Govern de les Illes Balears.

19. 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, dotada de manera adequada i justa, als consells
insulars que estiguin disposats a assumir-la, més enllà de
l’actual  fórmula de consorci. 

20. 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, dotada de manera adequada i justa, als consells
insulars que estiguin disposats a assumir-la.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acompanyar les lleis i decrets que afectin
l’àmbit competencial i d’actuació municipal de la dotació
econòmica necessària per a la seva aplicació.

22. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
compromís amb la unitat de la llengua catalana i insta el
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Govern de les Illes Balears a defensar aquesta unitat en tots els
àmbits on es posi en perill.

23. 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.

24. El Parlament de les Illes Balears de les Illes Balears
constata que el Govern de les Illes Balears, tot menyspreant la
participació cívica, no ha convocat el Consell Social de la
Llengua Catalana en cap ocasió durant la present legislatura.

25. 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.

26. 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
govern tot derogant la normativa que sota el pretext de la
lliure elecció d’idioma afavoreix un retrocés en la
normalització lingüística de la llengua catalana.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acomplir la Llei de Normalització Lingüística
i en conseqüència que les emissions d’IB-3 siguin íntegrament
en llengua catalana.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en compliment de l’Estatut d’Autonomia,
consulti amb la Universitat de les Illes Balears tot el referent
a l’emissió en llengua catalana per part dels mitjans
audiovisuals públics.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en pràctica les recomanacions del
Consell d’Europa pel que respecte a l’ús social i escolar de la
llengua catalana.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar negociacions amb la resta de comunitats
de parla catalana de l’Estat Espanyol a fi de restablir i
ampliar l’Institut Ramon Llull com a necessari ens de
promoció exterior de la nostra llengua i cultura. 

31. 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.

32. 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 específiques.

33. 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.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer immediatament efectiu el pagament
endarrerit de dietes i quilometratge al professorat que li
pertoca.

35. 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.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar els plans d’acollida adreçats a
l’alumnat immigrant.

37. 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.

38. El Parlament de les Illes Balears constata l’incompliment
per part del Govern de les Illes Balears de la principal
promesa electoral: la lliure elecció de centre.

39. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’actual Decret
d’admissió d’alumnes per les conseqüències discriminatòries
que ha tingut la seva aplicació.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir un repartiment equitatiu de l’alumnat
entre tots els centres sostinguts amb fons públics.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desistir del seu projecte d’esmerçar recursos
públics per a la construcció d’aules i serveis a centres que no
són de titularitat pública. 

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i posar en marxa un pla específic de
difusió de l’excelAlent tasca pedagògica que es realitza als
centres públics d’ensenyament i de revalorització social de
l’ensenyament públic.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a obrir vies efectives de participació de la
comunitat educativa.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa mesures efectives contra el
fracàs escolar i l’abandonament d’estudis. 

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir el compromís electoral de gratuïtat dels
llibres de text.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incloure, a la nova Llei d’educació en tramitació, la jubilació
anticipada dels ensenyants com un dret reconegut a l’articulat
i no com una disposició transitòria per un temps determinat.
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47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a acompanyar la nova Llei d’educació en tramitació d’un
sistema de finançament extraordinari, adreçat a les comunitats
autònomes, per fer possible la seva aplicació.

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a renunciar al projecte de Son Espases i a iniciar
immediatament els tràmits per a licitar la  construcció del nou
hospital de referència a l’actual solar de Son Dureta. 

49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits pertinents per a l’ampliació
de l’Hospital de Manacor. 

50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits pertinents per dissoldre
GESMA i integrar-lo dins l'ib-salut.

51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no demorar més les obres d’ampliació del
Centre de Salut del Canal Salat a Ciutadella de Menorca. 

52. 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 i per evitar al màxim el desviament
d’usuaris a serveis privats.

53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar el Decret 87/2005 amb la finalitat que
la prestació sanitària en matèria de salut bucodental a la
població d’entre 6 i 15 anys sigui efectiva en un termini màxim
de tres anys.

54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar una modificació de la Llei 4/2005, de
29 d’abril; sobre drogodependències i altres addiccions, amb
la finalitat d’incloure-hi la prevenció i el tractament de
l’alcoholisme.

55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar els Centres d’atenció a
Drogodependents (CAD) així com a incrementar el personal i
els recursos dels existents.

56. 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.

57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar els programes de prevenció de
maltractament i abusos a menors, i els recursos per al
tractament i rehabilitació dels infants.

58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desistir de l’elaboració d’una Llei de la dona i
a elaborar una Llei d’igualtat entre homes i dones.

59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar la memòria del Pla de Joventut
2001-2004.

60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i presentar al Parlament un nou Pla de
Joventut 2005-2008.

61. El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes
Balears a presentar al Parlament el Pla d’immigració per al
seu debat i aprovació final.

62. 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 de les persones
immigrants.

63. 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 de la CAIB per a
programes de cooperació i solidaritat amb el tercer món.

64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar al Parlament, el Pla contra la
pobresa i l’exclusió social per al seu debat i aprovació final.

65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar actuacions i programes  que propiciïn
l’estabilitat laboral.

66. 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.

67. 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 setembre de 2004. 

68. 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.

69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar  un major suport a la pesca i a
l’agricultura, i en especial al sector lleter de les Illes Balears.

70. 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. 

71. El Parlament de les Illes Balears constata el
malbaratament de fons públics que duu a terme el Govern de
les Illes Balears amb el sistema de finançament per a la
construcció d’autopistes.

72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instalAlar baranes de seguretat amb proteccions
a les barres d’ancoratge a les noves carreteres per tal
d’esmorteir els efectes de l’impacte, en cas d’accident, a les
víctimes, així com substituir progressivament les que hi ha
instalAlades a tota la xarxa viària, en colAlaboració amb els
consells i ajuntaments.
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73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar els Plans Rectors d’Usos i Gestió dels
espais naturals declarats. 

74.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restablir els límits del Parc Natural de Llevant
a la superfície existent fins a desembre de 2003 aplicant
criteris de valors mediambientals.

75. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar a l’àmbit del PORN la totalitat dels
espais naturals de la Serra de Tramuntana.

76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar el Decret de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca que permet enfonsar vaixells de metall
amb per crear un escull artificial a la costa de Calvià amb la
fragata “Baleares”.

77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar la Llei de Ports per tal que la
planificació global de les infraestructures portuàries, que són
competència de l’autoritat autònoma, es regulin mitjançant un
pla director sectorial de ports esportius.

78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a denegar el projecte de macroampliació del port
esportiu del Club Nàutic de S’Estanyol (Llucmajor) actualment
en tramitació per contravenir la normativa vigent i per les
negatives conseqüències ambientals que se’n poden derivar.

79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a recuperar el dret de pas per a les zones de domini públic al
litoral de les Illes Balears.

80. 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. 

81. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una moratòria per a l’activitat turística
anomenada “tot inclòs” per tal de posteriorment regular-la.

82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a rebutjar el canvi d’ús dels hotels obsolets en
habitatges.

83. 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.

84. 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.

85. 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.

86. 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.

87. 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.

88. 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. 

89. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revitalitzar els estudis tècnics pertinents per tal
que l’Hospital de Can Misses pugui gaudir dels serveis
sanitaris, d’aparcament i logístics que li manquen, aprofitant
l’edifici i l’emplaçament actuals.

90. 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. 

91. 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. 

92. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restablir l’àmbit del Parc Natural de Cala
d’Hort a la superfície existent fins el desembre de 2003. 

93. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a que les previsions d’intervenció en l’Aeroport d’Eivissa no
signifiquin incrementar la seva capacitat d’acollida de vols.

94. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern de
les Illes Balears incompleix reiteradament el Reglament del
Parlament, tot negant informació la informació a que tenen
dret els grups parlamentaris per realitzar la seva tasca.

95. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a actuar amb lleialtat institucional i en
conseqüència a deixar de discriminar els Consells Insulars i
Ajuntaments que són governats per grups polítics distints als
que li donen suport parlamentari

96. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a gestionar els recursos públics amb seny i
sempre posant els interessos generals dels ciutadans per sobre
dels particulars i partidistes.

97. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assumir les seves responsabilitats per evitar la
degradació de la vida política i per a recuperar la confiança
dels ciutadans en les institucions.
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98. El Parlament de les Illes Balears constata el desmesurat
endeutament provocat pel Govern de les Illes Balears i la gran
hipoteca que suposa sobre els futurs pressupostos generals de
la CAIB durant molts anys.

99. El Parlament de les Illes Balears insta les Corts Generals
a modificar la Llei General del Poder Judicial per evitar que
càrrecs públics siguin jutjats per magistrats proposats pels
mateixos càrrecs públics.

100. El Parlament de les Illes Balears insta el Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears a preservar el principi
fonamental d’igualtat de tots els ciutadans davant la llei.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista ha presentat
100 propostes de resolució, 100 mesures per a un bon govern,
com a conseqüència del debat de política general que aquests
dies hem celebrat. És evident que no me podré detenir a
explicar-les una per una, seria impossible, però em permetran
fer una aproximació de fons. Però abans de res em permetin una
greu disquisició: vull recordar que aquest any passat, en aquest
mateix debat, va ser l’aprovació d’una proposta de resolució del
nostre grup la que va obrir la primera porta a la reforma de
l’Estatut, creant la ponència parlamentària per a aquesta
reforma.

En aquest sentit, enguany, conscientment, no hem volgut
introduir propostes de resolució que suposessin fixar articulat
concret del nou Estatut. Pensam que el lloc adient per fer-ho és
la ponència i els assegur que allà en presentam abastament. Però
sens dubte sí que hem cregut oportú intentar que aquesta cambra
es pronunciï sobre tres principis bàsics, tres principis generals
que, al nostre parer, el Grup PSM-Entesa Nacionalista, hauríem
de considerar eixos imprescindibles per a la reforma estatutària.

Parlem així, en primer lloc, de la nostra definició com a
poble. Deia el president del Govern a la seva exposició de
despús-ahir: existeix coincidència en el fet que les Illes Balears
han d’aprofundir en el nostre autogovern. Després ho matisava,
és cert, però això és el que afirmava. I des del nostre grup,
pensam que qualsevol procés per a la consecució de més
autogovern passa, indefugiblement, per l’afirmació de la realitat
nacional de les Illes Balears. I també cal, en segon lloc, la
proclamació en aquest Parlament de la voluntat expressa
d’aconseguir les màximes cotes d’autogovern; autogovern que
suposa més competències, més capacitat decisòria; i per a
nosaltres, per al PSM, també el dret a la lliure determinació.

Però no basten les proclamacions, és necessari, absolutament
necessari un nou sistema de finançament que, definitivament,
posi remei a l’espoli fiscal i a la dependència econòmica que
pateixen les Illes Balears. Un sistema que per al nostre grup
només pot ser, evidentment, el concert econòmic. Aquest és
llavors el sentit últim de les nostres tres primeres propostes:
establir en seu parlamentària els principis bàsics que han
d’informar i conformar la redacció del nou estatut polític per a
les Illes Balears. A partir d’aquí, qualsevol pacte per a la
reforma de l’Estatut tendrà unes premisses clares i un punt de
partida que esperam que sigui unànime.

Parlava fa un moment de concert econòmic, però també és
obvi que mentre açò no s’aconsegueixi és la nostra obligació
procurar per tots els mitjans que l’actual sistema de finançament
es corregeixi en els aspectes que més perjudiquen la nostra terra,
em referesc concretament a la regla de modulació, anomenada
Fons de Suficiència, que retalla les quantitats que per la nostra
població i en justícia ens correspondrien.

Però, per altra part, el procés de reforma d’Estatut no ens ha
de fer oblidar que l’actual Estatut, el que tenim no està
completament desenvolupament i que, per exemple, la gestió de
la justícia està pendent de transferència. Dues propostes de
resolució van en el sentit, precisament, de solucionar aquesta
anomalia.

I seguim parlant, llavors, de competències i de mancances,
demanam, per enèsima vegada, una nova declaració d’obligació
de servei públic del transport aeri, que superi i que arrangi
l’actual, un sistema nascut del Partit Popular i que s’ha
demostrat que en lloc de solucionar ha agreujat les
problemàtiques; i que, a més, inclogui els vols a la península,
inclusió que, per cert, en el seu moment, quan governava a
Madrid, el Partit Popular va dir-nos que no era possible per
l’oposició de BrusselAles, i ara, mirau per on, el president ho
reclama.

Entrem ara al capítol de les dotacions pressupostàries.
Constatam ben clarament, en primer lloc, la insuficiència de les
inversions estatals previstes en el projecte de pressuposts
estatals per al 2006. Però constatam també que les competències
en educació varen venir mal dotades en el seu moment; que
igual va passar amb les de sanitat i que el sistema transitori per
finançar la sanitat que es va aprovar recentment és insuficient.
Tot açò suposa, en definitiva, que la discriminació que pateixen
les Illes Balears no està ni de bon tros en vies de solució, i que
el dèficit sanitari i d’educació seguirà incrementant-se any rera
any.

I en el mateix sentit, podríem parlar d’infraestructures, en el
mateix sentit; reclamam, per exemple, que el 2% del Pla estatal
d’infraestructures ferroviàries que, per població, ens
correspondria sigui invertit a les Illes Balears.

Però les reclamacions justes al Govern de l’Estat, justes, no
ens han de fer oblidar la nulAla voluntat de vertebració
institucional que respecte dels consells insulars ha demostrat el
Govern de les Illes Balears, amb dos anys i mig cap nova
transferència, cap avanç en aquest sentit. Per al nostre grup, s’ha
de transferir, i així ho proposam, s’ha de transferir
immediatament la competència de joventut i de promoció
turística, més enllà d’aquesta fórmula viciada que s’han inventat
i controladora del consorci.

I ara només un apunt pel que fa als municipis. Aquest
govern ha publicat diversa normativa que han d’aplicar
bàsicament els municipis, normativa que suposa de fet un
augment de la despesa municipal sense que, paralAlelament,
s’hagin establert vies d’ajut als ajuntaments, que tots sabem que
tenen una economia precària i que veuen molt difícil aquesta
aplicació. Demanam, llavors, que s’estableixi l’obligació que la
legislació que afecta els municipis vengui acompanyada de la
corresponent dotació pressupostària.
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Passem ara a un altre bloc de les nostres propostes de
resolució, i parlam de llengua, de llengua catalana. És evident,
per a tots, encara que alguns no ho vulguin reconèixer, el
retrocés que amb aquest govern ha patit la normalització de la
llengua catalana, pròpia i oficial de les Illes Balears. Nou
propostes de resolució pretenen senzillament redreçar aquesta
situació, invertir la tendència, tornar apostar per al foment de
l’ús social de la nostra llengua, tema que, per cert, no va
merèixer ni una sola menció del president del Govern de les
Illes Balears. Tindrem ocasió, per cert, en el plenari de setmana
que ve, de parlar-ne més en profunditat, i per tant no m’hi
estendré. Només enumeraré un parell de les propostes que
proposam.

Compliment de la Llei de normalització lingüística i per tant
que IB3 emeti en llengua catalana; que es restableixi la Junta
Avaluadora de Català; que es derogui el Decret que, sota la
falAlàcia de la lliure elecció d’idioma, només pretén la
castellanització de les aules, etcètera.

I entrem bé ara en el capítol d’educació. El president ens va
fer una exposició triomfalista del que s’havia fet en aquest
camp, va fer una exposició d’Alícia a terra de meravelles, però
que no es diu en res amb la realitat que es viu en els centres
educatives, que, amb aquest Govern, s’ha vist com se’ls negava
la participació, se’ls retallava en molts casos el personal; han
vist que no es paga durant mesos i mesos, ja fa més d’un any,
les dietes dels professorat que es desplaça; han vist que
s’afavoreix els centres privats en detriment dels públics. I podria
seguir, però, en resum, basta dir que el nostre grup ha presentat
15 propostes de resolució que només pretenen substituir la
improvisació per una política de planificació, que només
pretenen salvaguardar l’escola pública i posar en marxa
actuacions més enllà d’aquest escenari propagandístic a què ens
té acostumats la Conselleria d’Educació.

I qualque cosa semblant podríem dir de sanitat. En aquest
cas, són 10 les propostes de resolució del nostre grup, 10
mesures que pretenen racionalitzar una gestió que s’ha
caracteritzat pels constants anuncis i la poca eficàcia real.
Demanam que el Govern faci memòria; que deixi endarrera
interessos espuris i assumeixi, d’una vegada per totes, que la
millor ubicació del nou hospital de referència és el mateix solar
de Son Dureta. Tal volta així aconseguiríem, tal vegada, el
necessari finançament estatal, a més de tenir un millor hospital
més barat, sense destrossa mediambiental i sense l’especulació
urbanística que envolta tota l’operació de Son Espases.

Passem ara a donar una breu pinzellada a benestar social.
Podríem definir aquesta àrea com l’àrea dels plans, molts de
plans que aquest Parlament no coneix, però a la vegada i
sobretot enquistament dels problemes existents. Les 12
propostes que presentam en aquest camp pretenen polítiques
efectives d’inserció social, tot superant les mesures simplement
de beneficència que són característiques de la Conselleria de
Presidència. En el seu discurs, per cert, el president Matas va fer
una llarga enumeració dels mals que pateix la nostra societat:
bosses de pobresa, integració d’immigrants, colAlectius amb
marginació profunda, drogoaddiccions, inseguretat ciutadana,
violència de gènere, discapacitats, etcètera. I nosaltres
coincidim amb el diagnòstic del president, però no coincidim
amb els remeis que proposa, o millor dit, amb l’absència de
remeis que ha demostrat aquest Govern. Calen més coses que

ajudes puntuals i plans que no s’apliquen. Aquest és, llavors, el
sentit últim de les nostres propostes de resolució sobre benestar
social.

Entrem ara ràpidament, perquè ja veig que no em queda
molt de temps, a parlar de temes urbanístics i mediambientals.
Per desgràcia, amb aquest govern aquests dos temes van units,
per a aquest govern desenvolupament urbanístic va lligat a
destrucció natural. Però la nostra posició al respecte és ben
coneguda i per tant em limitaré a numerar algunes, d’entre les
moltes, que hem presentat de les propostes de resolució que
afecten aquest àmbit: redacció urgent dels plans rectors d’usos
i gestió d’espais naturals, demanam que el PORN de la Serra de
Tramuntana incorpori la titularitat dels espais naturals de la
zona; demanam que els parcs naturals de Llevant i Cala d’Hort
incorporin tota la superfície existent abans que aquest govern
l’eliminés. I també, per preservar el medi natural, pretenem que
no s’ampliï el port de s’Estanyol a Llucmajor; que no es dugui
endavant la barbaritat del dic de Ciutadella, un projecte que no
només té un enorme impacte ambiental, sinó que suposarà el
trencament d’un model social i una greu pèrdua de qualitat de
vida per als ciutadellencs i els menorquins, en general; que es
desisteixi, així mateix, de l’ampliació del port d’Eivissa; i que
es racionalitzi el model viari que es du a terme per aquest
govern i que suposarà una hipoteca per a les generacions
futures.

No parlaré més d’urbanisme, encara que podria. Ara, com
veig el temps com està, voldria centrar-me breument a les set
darreres propostes de resolució d’aquestes 100 mesures per a un
bon govern que hem presentat. Són 7 propostes que volen posar
fi a l’arbitrarietat amb què actua aquest govern; que volen fer un
esforç per a la regeneració de la vida democràtica a les Illes
Balears. Me limitaré a numerar-les, perquè els seus enunciats
parlen per si mateixos, però me permetin abans fer una
pinzellada d’un tema que nosaltres consideram molt preocupant.
Va dir el Sr. Matas en el seu discurs, textualment: “Crec
sincerament que mai no s’havia aconseguit com ara aquest
clima de concòrdia i cooperació institucional, amb
independència del color polític dels qui estan al front de les
institucions”. Idò des del nostre grup pensam que açò és molta
barra, que mai com ara, des del Govern de les Illes Balears,
s’havia discriminat, marginat i interferit a les institucions que no
són governades pel Partit Popular o els seus afins. El Consell de
Menorca, l’actual Ajuntament de Formentera o els mateixos
ajuntaments mallorquins governats pel PSM, en són exemples
sagnants. I per açò demanam lleialtat institucional i que s’acabi,
d’una vegada per totes, l’assetjament que pateixen les
administracions de color diferent al del Govern. Però també
demanam que el Parlament de les Illes Balears reprovi el
Govern per incomplir el Reglament d’aquesta cambra i no
entregar als grups parlamentaris la documentació a la qual tenen
dret.

Demanam que el Govern de les Illes Balears deixi d’actuar
per interessos partidistes i afavorint determinats particulars i
posi per davant els interessos generals de la ciutadania.
Demanam seny a aquest govern perquè aturi la seva espiral
embogida d’endeutament i que ja ultrapassa els 3.500 milions
d’euros, havent hipotecat, de moment, la nostra terra per sis
legislatures més. Demanam, finalment, i ara ho demanam a les
Corts Generals, una modificació de la Llei General del Poder
Judicial, per evitar que els càrrecs públics puguin ser jutjats pels
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mateixos magistrats que ells han proposat, tot garantint així la
igualtat de tots davant la llei.

En definitiva, com he dit, 100 mesures per a un bon govern,
100 mesures que permetrien redreçar el nord d’un govern que
sembla que l’ha perdut, 100 mesures que permetrien
compatibilitzar desenvolupament i preservació, 100 mesures
que ens dignificarien com a poble i permetrien un millor futur
per als ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per a fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. Fixar la posició damunt 100
mesures només enumerar-les ja m’esgotaria el temps que el
Reglament de la cambra me dóna. Intentaré només donar una
molt breu pinzellada a totes elles.

A les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 21, 22, 23, 28, 29, ai, respir, 36, 44, 45, 46, 47, 53, 57, 62,
65, 66, 67, 69, 72, 73, 79, 80, 82 i 96 li votarem a favor, Sr.
Riudavets.

Veu aquí tots dos partits nacionalistes, un del sí, altre del no,
però bé, els ciutadans decidiran.

Miri, Sr. Riudavets, a la majoria d’aquestes propostes
mantenim opinions coincidents i per tant li votarem que sí. A
quines no li votarem que sí? Miri, a la 19 i a la 20, que hi estam
d’acord, que nosaltres també volem la transferència en matèria
de turisme per als consells insulars, el que no li podem demanar
al Govern, quan no li demanàvem la passada legislatura, és que
aquesta sigui immediata; posi un termini raonable, dos anys. Jo
estic convençut que ben aviat, en un termini raonable, els
consells insulars tendran aquesta transferència en matèria de
turisme, perquè és de justícia, perquè és necessari, perquè és
convenient i que les coses van cap aquí. Vostè sap que la feina
que feim a la comissió de reforma de l’Estatut ja van en aquest
sentit, i jo estic segur que arribarà. El que nosaltres no li podem
votar, i per això ens abstendrem, és que això sigui
immediatament, perquè pareix fer una proposta de resolució
perquè li votin que no.

Bé, aniré molt ràpid, a la participació en el Consell Social de
la Llengua Catalana, dient, “menyspreant la participació cívica”
ens pareix un judici de valor i per tant ens abstendrem.

Votarem que no, perquè no ho compartim, el seu punt de
vista a la 25, sobre la Junta Avaluadora de Català.

Ens abstendrem a la 26 i a la 27.

Nosaltres, si tenim responsabilitats qualque dia per dur
endavant un mitjà de comunicació, un mitjà audiovisual, quan
ja ho hem fet, conjuntament amb vostès, amb una ràdio, ho hem
fet en la nostra llengua, pensam que ha de ser la llengua
vehicular. Pensam que IB3 hauria de fer les pelAlícules i

segurament algunes coses també en la nostra llengua, però
tampoc no li podem exigir que ho hagi de fer tot. Nosaltres
pensam que la principal raó d’un mitjà de comunicació per a
una institució és això, el foment de la llengua pròpia i el foment
de la cultura pròpia.

A la 30 ens abstendrem, perquè també pensam que és una
qüestió d’opcions voluntàries.

A la 32, per ventura el Govern té un cert retard, però
nosaltres pensam que no hi ha un incompliment i per tant no
votarem a favor.

A la 32, 33, 34 i 35 es veu que el Sr. Damià Pons deu haver
fet feina en això perquè ha fet moltes propostes en matèria
educativa, però al final, o vostè mateix, però al final també qui
paga; com a la 26, com a, perdó, a la 37 i a la 38, que també ens
hi abstendrem.

En canvi, votarem en contra a la 39, 40, 41, 42 i 43 perquè,
no ho sé, jo crec que és opinable la política en matèria educativa
del Govern, però el que no podem dir és que, encara que sigui
millorable, que no ho faci bé en aquest moment.

A la 48, miri, i el que no entenc, és a dir, jo puc entendre que
la Sra. Rosselló faci aquest tipus de propostes, però que vostè,
un nacionalista convençut, faci aquesta proposta; si un
ajuntament i el Govern que té competències decideixen on volen
un hospital, per què no ho poden fer?

Nosaltres a la 49 ens hi abstendrem, perquè no tenim clar
que sigui necessària l’ampliació ja en aquest moment de
l’hospital de Manacor, el que ens agradaria és que s’acabàs el
d’Inca, com més aviat millor.

Votarem que no a la dissolució de GESMA; en abstendrem
a la 51 i a la 52, la primera perquè és una qüestió de Menorca,
i l’altra perquè és una qüestió econòmica.

De l’alcoholisme, de la llei de prevenció, hi votarem en
contra, pensam que és competència del Govern.

55 i 56 és un tema econòmic, qui ho paga.

No entenem per què s’ha de desistir de l’elaboració d’una
llei de la dona i per tant votarem en contra.

Ens abstendrem a la 59, 60 i 61 perquè pensam que si ho ha
de fer ho ha de fer el Govern que és el qui té en aquests
moments les competències. Ens abstendrem a la 63, del
pressupost general de l’Estat, l’objectiu del 0,7 és un objectiu
lloable, és un objectiu a aconseguir, però no ho fa ni el Govern
de l’Estat espanyol, ens ho hem de marcar com a objectiu, però
nosaltres, en aquest cas, ens abstendrem, igual que la 64.

Ens abstendrem a la 68.

Votarem a la 70, i li diré el mateix que havia dit abans, si
creim en les competències, si creim que la majoria dels
ciutadans de les nostres illes o a qui els ciutadans de les nostres
illes, per majoria, han donat la responsabilitat de governar, hem
d’acceptar que les decisions que ells legítimament prenguin
siguin les que es duguin endavant. I per tant, nosaltres,
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d’entrada no estam disposats a renunciar a res. També li vull dir
que, si per aconseguir finançació, per part de l’Estat, hem de fer
cessions i concessions, nosaltres, des d’Unió Mallorquina,
estam disposats a fer-les.

Votarem que no a la 74 i 75. Miri, jo ja li he dit a la Sra.
Rosselló, jo crec que un dels errors de la passada legislatura en
matèria de protecció del territori, en matèria de parcs naturals,
va ser no saber comptar amb el suport dels ciutadans d’aquestes
illes, un mèrit que el Sr. Font, aquesta legislatura, ha sabut
aconseguir, mèrit d’ell.

Me vull aturar, si el president m’ho permet, perquè ja vaig
excedit del temps, a la 78. Mira, la 78 és una proposició trampa,
i la fan aposta, és dedicada a UM, gràcies. Miri, nosaltres tengui
clar que sempre hem tengut clar quin era el nostre criteri i si
vostè sap de qui dependrà la decisió definitiva, de qui seran els
informes vinculants, ja pot intuir quina serà la decisió que
adoptarem des d’Unió Mallorquina. Però vostès volen saber el
final de la pelAlícula abans de començar i, per respecte als
ciutadans, per respecte a tothom, hem de deixar que la pelAlícula
es desenvolupi, A vostè li pareixeria bé que quan entràs al cine
a veure una pelAlícula ja li diguessin si el protagonista mor o no,
deixi que passi, respecti, que segueixi els seus tràmits. Ara, jo
ja li dic que la nostra postura en aquest tema no ha variat, és la
mateixa de sempre i la defensarem en el moment, en els llocs
oportuns, no avançant-nos.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Nadal, per favor, jo crec que ja l’ha defensada bé la 78.

(Rialles a la sala)

EL SR. NADAL I BUADES:

A mi m’agradaria defensar-la un poc més, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Pensi que n’hi queden més i ja anam sobredimensionats amb
el temps.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sí, com ha passat altres vegades, jo sempre, en aquesta vida,
jo diria el partit del no, sempre ens demana abans de començar,
parc temàtic a Inca; escolti, tranquilAla, quan vengui el moment
ja votarem el que haguem de votar, no passi ànsia, però vegem
el projecte; deixem que si qualcú vol presentar digui el que és,
que presenti, deixem, però no passi ànsia, que nosaltres, en
aquest cas, en aquesta proposició ja li dic que ens abstendrem
perquè volem esperar, però ja li anticip, ja l’avís per a la seva
tranquilAlitat que nosaltres en aquest tema no canviarem de
criteri.

Votarem que no a la 81; ens abstendrem a la 83; ens
abstendrem de la 84 a la 91, perquè són qüestions de Menorca
i d’Eivissa i no puc explicar perquè. Votarem que no a la 92;
ens abstendrem a la 93. Votarem que no, perquè no compartim
aquesta visió, a la 94 i 95. Ens abstendrem a la 97. Votarem que

no a la 98; ens abstendrem a la 99 i votarem que no a la 100,
perquè consideram que no són competències nostres.

I, Sr. President, ...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

... hauria de no permetre presentar 100 proposicions si
només hem de tenir cinc minuts per defensar o manifestar la
seva opinió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, té la
paraula la Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
Bé, dir que per part del nostre grup a les propostes de resolució
que ha presentat el PSM-Entesa Nacionalista hem de dir que
donarem suport a totes les seves 100 propostes, excepte en què
ens abstendrem i ara explicaré perquè.

Però sí que molt breument creim que una part d’aquestes
propostes de resolució que, evidentment, són moltes i no hi ha
temps d’anar una per una, nosaltres ja les hem plantejat a les
nostres propostes de resolució, sigui el tema del servei públic
del transport aeri, sigui el tema de les transferències de
promoció turística als consells insulars, sigui el tema d’educació
de 0 a 3 anys, tot i que amb un matís important que ha fet la Sra.
Vadell en el seu moment, si com el tema de Son Espases que,
com ha dit el portaveu d’UM, els partits del no seran els partits
d’Unió Mallorquina i del Partit Popular, aquí diu a moltes coses
que no, amb la qual cosa haurien de matisar en aquest tema, ja
que sempre volen posar aquest tòpic damunt segons qui. Ho dic
pel que ha fet referència a Son Espases.

També en el tema del fracàs escolar, és una coincidència que
hem plantejat respecte de les resolucions el Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds i el PSM.

Per tant, nosaltres estam d’acord amb tot allò i creim que, a
més, estan molt ben estructurades aquestes 100 propostes, en tot
allò que fa referència a l’aplicació del règim especial, assumir
més altes cotes d’autogovern, defensar un sistema de
finançament just, més transferències d’infraestructures culturals
i d’altres tipus, suficient dotació econòmica per a salut i
educació i compensar el dèficit històric d’inversions públiques
a les Illes Balears en transport públic i, sobretot, ferroviari. Per
tant, estam absolutament d’acord amb tot aquest bloc que ha fet
de resolucions.

Com he dit, també en tot allò que suposa en el tema del
català, nosaltres hem d’estar d’acord amb el Sr. Riudavets que
el Sr. Matas ni tan sols va esmentar la nostra llengua, amb la
qual cosa hem de dir que ni tan sols per parlar de català ni de
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modalitats, és a dir, no va parlar ni tan sols d’un tema tan
important i tan identitari de les nostres illes, creim que hi ha
hagut un retrocés importantíssim en un àmbit clau i creim que
no només s’ha de restablir la Junta Avaluadora de Català, com
es diu, o s’ha de complir la Llei de normalització lingüística,
sinó dir que el que fa IB3 amb la llengua nostra catalana és
realment una vergonya, i ho dic perquè, des del punt de vista de
qualsevol persona que vol parlar bé el català, l’anglès, el
castellà, suahili, evidentment una llengua s’ha de parlar bé, el
que no pot ser és destrossar-la, com es fa en molts casos a través
d’un mitjà públic i, a més, teòricament, teòricament no, que
pagam tots.

Per tant, en aquest sentit estam absolutament amb totes les
resolucions. Tots els temes educatius i de sanitat també donam
suport, així com els temes ambientals, que creim que són molt
encertats.

I evidentment, he de fer un esment especial per dir que
donam suport, però que des del punt, des de la resolució número
94 a la 100, creim que són no només molt assenyades, sinó que
són absolutament necessàries perquè, per a nosaltres, creim que
hi hagut fins i tot un retrocés respecte, ja ho he dit una mica a la
meva intervenció defensant les resolucions que havia presentat
el nostre grup, que hi ha un retrocés respecte dels elements
democràtics o almanco de respecte a una institució democràtica,
com és el Parlament i la tasca parlamentària i dels diputats. Jo
crec que és un retrocés que té un significat respecte de la
democràcia molt important i en aquest sentit nosaltres creim que
s’ha de restituir un àmbit, diríem, parlamentari, de la
democràcia institucional, que no podem permetre, per al bé dels
ciutadans i per al bé precisament d’una democràcia que, si més
no, encara hauria de ser molt més major del que és, que aquests
punts idò evidentment donar-los suport i pensar que ni tan sols
s’haurien de plantejar perquè haurien d’estar absolutament
assumits per tots els parlamentaris i sobretot per qui té la
majoria en aquest Parlament. Però, desgraciadament, no és així.

Anant al darrer punt, i acabant, sí que vull explicar molt
breument que ens abstendrem, com he dit, a una de les
resolucions, concretament és la número 12. La número 12, tot
i que nosaltres entenem que les inversions que ha previst el
Govern respecte dels pressuposts generals de l’Estat per al 2006
és insuficient per atendre les necessitats dels ciutadans de les
Illes, sí que entenem que nosaltres no som de què ens venguin
més doblers per fer, sobretot, determinades actuacions.
Nosaltres creim que el que volem nosaltres, en tot cas, és, com
també diu la resolució, és un sistema de finançament just, però
sobretot per dur endavant actuacions que millorin realment als
ciutadans amb tots els seus serveis socials i sobretot que
puguem fer una política més sostenible a nivell ambiental i a
nivell econòmic. En aquests pressuposts hi havia o hi ha
plantejats plans directors d’aeroports, ports, fins i tot
l’ampliació del port d’Eivissa, tota una sèrie de projectes que
nosaltres, com a mínim, ens espanta que venguin doblers o que
s’hagi de negociar el Sr. Matas i el Sr. Zapatero per fer
determinades actuacions, amb les quals nosaltres evidentment
no hi estam d’acord. No volem doblers per a qualsevol cosa,
sinó que el que volem perquè realment ens ho creim, és que les
Illes Balears puguin tenir un desenvolupament sostenible i no
insostenible, com ens ha proposat aquests dos dies el Sr. Matas
i com el Govern d’aquests dos anys ens fa cada dia més palès
que el que volen és realment unes illes insostenibles. Per la qual

cosa nosaltres, evidentment, creim que tot això del tema
pressupostari s’ha de mirar amb molta més cura.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la Sra. Patrícia Abascal. 

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President, señoras diputadas, señores diputados.
La verdad es que posicionarnos sobre 100 propuestas de
resolución en cinco minutos es bastante difícil, por lo que las
agruparé por temas y destacaremos algunas y explicaremos
nuestro voto en contra o en abstención ...

EL SR. PRESIDENT:

Un poquet de silenci, per favor. Gràcies.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

... en aquéllos que así lo hemos decidido.

Las que hacen referencia al Gobierno del Estado, estamos a
favor de algunas. Le proponemos una transacción en la número
3: si sustituye “expolio fiscal” por “déficit histórico” la
votaremos favorablemente, si no, votaremos en contra.

A la propuesta número 12 votaremos en contra. La número
13 también votaremos en contra, porque las competencias en
materia de sanidad no fueron aceptadas, hay que recordar que
fueron impuestas. Y que al día de hoy se ha conseguido, gracias
a la participación del Gobierno del Estado, una revisión de la
financiación y se ha dotado de una cantidad que quizás será
insuficiente, pero que es importante para paliar ese déficit
sanitario que a día de hoy tenemos.

En cuanto a la propuesta número 16, también la votaremos
en contra.

Compartimos la propuesta 18, que hace referencia a la
Conferencia de Presidentes de Consells Insulares. De hecho, la
semana pasada se debatió aquí precisamente este tema y quedó
palpable y demostrado que el Partido Popular no está por la
labor de llevar a cabo esas reuniones de manera oficial. Pero
nosotros entendemos que son necesarias y por ello apoyamos
firmemente esta propuesta.

También compartimos la 19, es una reclamación de nuestro
grupo, el traspaso de competencias en materia de promoción
turística. Por supuesto que la fórmula de consorcio es totalmente
insuficiente.

Las propuestas que hacen referencia a la lengua catalana,
como lengua de nuestra comunidad, las apoyamos y entendemos
que es necesario un mayor esfuerzo para impulsarla, tanta a
nivel educativo como en los medios audiovisuales públicos.

Las propuestas que hacen referencia a la educación estamos
a favor. Y por supuesto apoyamos que se efectúe de forma
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inmediata el pago de las dietas y el quilometraje a los
profesores, así como desarrollar planes de acogida, dirigidos al
alumnado inmigrante. Por supuesto también estamos a favor de
todas las propuestas que hablan de mejorar la calidad de la
enseñanza pública i apostar por la enseñanza pública, no tanto
por la concertada, como sí hace el Partido Popular.

Con respecto a la propuesta 40, le solicitamos incorporen a
la misma “al alumnado con necesidades educativas específicas”,
ya que así queda mucho más claro lo que es el concepto de lo
que ustedes solicitan. Hay que decir que el alumnado con
necesidades específicas incorpora tanto al alumnado con
necesidades especiales, como al alumnado inmigrante.

La propuesta 45 la apoyamos totalmente, el Partido Popular
está incumpliendo su compromiso electoral de gratuidad de
libros. Y hay que recordar que es posible la gratuidad de libros,
de hecho hay ayuntamientos que lo llevan a cabo y asumen el
pago, cuando no tienen ningún tipo de competencias de los
libros de texto, tanto en primaria como en secundaria, en lo que
es la educación obligatoria. Por lo tanto, si hay ayuntamientos
que tienen esa capacidad y pueden hacer frente a ese pago,
entendemos que el Govern balear y, sobre todo, la Conselleria
de Educación, que tiene las competencias en la materia, debe
asumir esa responsabilidad.

Con respecto a la 46, nos abstendremos, porque entendemos
que lo importante es que se está haciendo y que se hace,
además, es la referida al tema de las jubilaciones del
profesorado. Entendemos que, aunque es una disposición
transitoria, se está haciendo y lo importante es eso, que se lleve
a cabo.

Respecto a la 47, votaremos que no, porque está prevista una
revisión del sistema de financiación y no entendemos que se
incluya dentro de la ley. La ley tiene que ser a nivel global y si
se va a llevar a cabo una revisión de la financiación en temas de
educación, entendemos que se trate exclusivamente este tema y
no que se incorpore en una ley que, en algunos aspectos, no
tiene porque tratarse la financiación específica en determinadas
comunidades.

Las que hacen referencia a la sanidad, estamos totalmente de
acuerdo, y destacamos la necesidad de dotar a los hospitales de
personal sanitario y suficiente para atender a los pacientes y, por
supuesto, evitar desviarles a la privada. Nuestro grupo lo ha
dejado claro y ayer nuestra portavoz lo dijo: nosotros apoyamos
una sanidad pública de calidad y no entendemos por qué el
Partido Popular tiene ese interés especial en quitar prestigio a la
sanidad pública de calidad para desviarla a una sanidad privada.

Las propuestas dirigidas a mejorar los problemas sociales y
a realizar acciones encaminadas a mejorar también la calidad de
vida de los ciudadanos son imprescindibles. Destacamos la
urgente necesidad de presentar el plan de la inmigración.
Entendemos que hoy en día es una situación difícil que tiene
que ser compartida y tiene que ser trabajada por todos los
sectores y, desde luego, no ser utilizada de manera política.

La propuesta 67 votaremos que no, porque hay un acuerdo
sindical y está aceptado. De hecho hace poco que este acuerdo
sindical se aprobó, por lo tanto, solicitar que se lleve a causa ese

cumplimiento, cuando hay en vía un acuerdo, entendemos que
no es necesario.

Las referidas a agricultura las apoyamos.

Las que proponen cambios en la política de carreteras,
también. Así como las referidas a medio ambiente.

La propuesta número 80 nos abstendremos.

En cuanto a la 81, nos abstendremos, porque, aunque
entendemos y compartimos la necesidad urgente de regular el
todo incluido, no estamos muy seguros de que sea posible
aplicar una moratoria en una modalidad determinada de un
servicio que se imparte en los establecimientos hoteleros. Por lo
tanto, compartimos la necesidad de regularlo, de hecho nosotros
hemos presentado aquí propuestas para ello, pero no sabemos si
es posible aplicar una moratoria en lo que ustedes solicitan.

Las propuestas referidas a Menorca las votaremos todas a
favor.

Con respecto a la 90, nos abstendremos, porque no estamos
de acuerdo con los proyectos actuales que se quieren llevar, es
el tema de las carreteras, bueno, los proyectos de autovía, no de
carreteras, los proyectos de autovía de Eivissa a San Antonio y
del aeropuerto a Eivissa. Nosotros estamos en contra de esos
proyectos de autovía, pero también estamos a favor de que es
necesario unos proyectos diferentes del desdoblamiento, pero sí
que hay que mejorar las carreteras de Eivissa. Y que, además,
es necesario también apoyar lo que es todo el tema del
transporte público en las islas.

La número 91 la votaremos en contra porque nuestro grupo
apoya la necesidad de reordenar el puerto. A día de hoy, esta
situación es insostenible y aún cuando en este caso, que siempre
se ha acusado al Ayuntamiento de Eivissa de querer o no
aceptar esa reordenación, el caso es que las competencias son de
la Autoridad Portuaria y si lo decide la Autoridad Portuaria
poco se puede hacer. Entendemos que a día de hoy, los
ciudadanos, sobre todo de Vila, piden una reorganización y una
reforma del puerto y lo que no se puede es mantener, como está,
la situación en donde está cerrado al tráfico, en donde hay
problemas de seguridad y en donde los ciudadanos no puedan
disfrutar de este entorno público, que no lo es al día de hoy.

La 93 nos abstendremos, porque es posible, a través de
mejoras tecnológicas, incrementar la frecuencia de los vuelos,
sin necesidad de mejoras o de ampliaciones. Si hoy en día, por
ejemplo, se invirtiera en un radar que pudiera permitir que, si
aterrizaran por ejemplo más vuelos, o incluso en situaciones de
tormenta o de niebla, se podría incrementar el número de
vuelos. Pero no necesariamente se tiene que incrementar lo que
es el tamaño del aeropuerto.

Por las propuestas referidas a la mejora de las relaciones
institucionales, votaremos que sí a todas ellas.

Y por último, en cuanto a la propuesta número 100, parece
que han querido conseguir el récord Guinnes de las propuestas
en este debate que tenemos, votaremos que no, porque
entendemos que el Parlament no puede instar, en un principio,
al Tribunal Superior de las Illes Balears; de hecho, se supone
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que hay separación de poderes. Por lo tanto, entendemos que no
es muy ético dirigirnos al Tribunal Superior de las Illes Balears
cuando ellos tienen, digamos, identidad propia y capacidad para
aplicar lo que ustedes solicitan aquí, que lo que nos llama la
atención es, precisamente, que se solicite; eso demuestra que
tenemos un problema con la Justicia, pero quizás sería para
tratarlo más en profundidad.

Y en el resto que no he mencionado, por supuesto, por
cuestión de tiempo, ya le dicho que votaremos que si.
Entendemos que la mayoría son propuestas razonables, son
propuestas lógicas y que, desgraciadamente, llevamos dos años
y medio de legislatura, muchas de ellas ya podrían estar
superadas y aplicadas y, sin embargo, seguimos discutiendo
sobre ello.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Abascal. Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Eduardo Puche.

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Lo
cortés no quita lo valiente, por una vez y, sin que sirva de
precedente, quiero felicitar al Grupo Parlamentario PSM por el
trabajo que han realizado en la presentación de estas 100
propuestas de resolución. Propuestas con las que obviamente no
coincidimos en su totalidad, porque sencillamente nuestros
partidos no comparten la misma ideología y estamos, en algunas
cosas, en las antípodas, evidentemente. Pero esto no impide que
podamos estar de acuerdo con algunas de estas propuestas.

Por ello, vamos a votar a favor de las propuestas de
resolución, vamos a votar a favor de 25 de ellas. Creemos que
un 25% es un porcentaje bastante elevado y sobre todo si
tenemos en cuenta, ya digo, las premisas que ya he expuesto
antes, o sea, en donde en muchas cuestiones no coincidimos,
pues un 25% de apoyo de estas propuestas, yo creo que es
bastante considerable.

Por otro lado, hay que decir que hay algunas propuestas de
resolución que votamos que no, no porque no estemos de
acuerdo con ellas, sino porque sencillamente o están resueltas
o están en vías de resolución por parte del Govern.

No entraré a valorar las resoluciones, no tendríamos tiempo
suficiente y además hay una gran cantidad, con lo cual tampoco
se trata de dar prioridad a ninguna de ellas. Decirles que en
concreto les votaremos sí a las siguientes propuestas de
resolución: a la número 5, a la número 6, a la 7, a la 8, a la 9, a
la 10, a la 12, a la 15, a la 16, a la 20, a la 22, a la 36, a la 37, a
la 44, a la 46, a la 47, a la 49, a la 59, a la 62, a la 65, a la 66, a
la 67, a la 68, a la 69 y a la 73.

Al resto de propuestas de resolución le votaremos que no,
con una excepción, estamos dispuestos a hacer una transacción
con la propuesta de resolución número 2, que consistiría en
añadir un párrafo que pusiera explícitamente “respetando el
marco constitucional”; o sea que la propuesta de resolución
quedaría redactada en los siguientes términos, si se admite la

transacción: “El Parlamento de las Islas Baleares proclama que
las Islas Baleares, por su historia, geografía y tradición, tienen
derecho a asumir las máximas cotas de autogobierno,
respetando el marco constitucional”.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Puche. Ara passam al debat de les 41
propostes del Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 7029/05.
Per defensar aquestes propostes té la paraula el Sr. Quetglas.

1. El Parlament de les Illes Balears constata la manca de
capacitat d’acord, diàleg i concertació per part del Govern de
les Illes Balears i del seu president, i l’insta a establir els
instruments necessaris que garanteixin uns marcs de diàleg i
acord estables.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè el
pacte social que reclamà el proppassat dimarts el president del
Govern sobre el futur model del model turístic es fonamenti
sobre els següents eixos:

a) Impulsar un creixement econòmic i d’infraestructures
sostenible basat en la  moderació, el mínim consum de
territori i la nulAla destrucció del paisatge, abandonant
polítiques econòmiques agressives amb el nostre entorn.

b) Endegar les infraestructures i les inversions necessàries
per aconseguir un sistema públic de transport homologable
amb els moderns sistemes europeus.

c) Apostar per la inversió productiva, per la generació de
llocs de feina de qualitat.

d) Passar de la política d’increment de l’oferta turística a
una de contenció i reconversió, apostant decididament per
la qualitat en les instalAlacions, els equipaments i els
serveis i regulant de forma immediata formes de
comercialització no desitjables com el tot inclòs

e) Donar prioritat a una estratègia d’innovació, recerca i
desenvolupament.

3. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
necessitat d’un pacte polític entorn a la reforma de l’Estatut,
que es fonamenti en:

a) El manteniment de l’actual equilibri territorial en el
nombre de diputats per illa.

b) Un compromís de major capacitat d’autogovern per a la
comunitat de les Illes Balears.

c) Un compromís de transferir als consells insulars una
major capacitat de decisió política per aprofundir la seva
capacitat de govern.

d) Un compromís de presentar al Parlament de les Illes
Balears en el termini d’un any un projecte de llei de pacte
local, que reuneixi l’acord de la majoria d’ajuntaments a
cadascuna de les illes i la llei de capitalitat de Palma.
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e) L’aprofundiment en els drets socials, la cohesió social,
el principi d’igualtat real i efectiva, la integració social,
cultural i lingüística de les persones immigrants, la
protecció del medi ambient i la seguretat en tots els seus
àmbits.

f) Un compromís de presentar, en el termini de tres mesos,
al Parlament, un projecte de llei de creació d’un consell
audiovisual independent que garanteixi la independència
dels mitjans públics respecte del govern, d’interessos
partidistes i del poder econòmic i que compti amb el suport
dels dos terços de la cambra.

4. El Parlament de les Illes Balears constata l’incompliment
del Govern de les Illes Balears de les promeses fetes als
ciutadans illencs pel que fa referència a les transferències de
competències als consells insulars en matèria de promoció
turística, joventut i medi ambient.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a transferir de manera immediata les competències de
promoció turística als consells insulars.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport als consells insulars en la negociació
d’un nou conveni de carreteres amb els projectes consensuats
i de menys impacte al nostre territori.

7. El Parlament de les Illes Balears constata l’incompliment
del Govern de les Illes Balears de les promeses fetes als
ciutadans illencs pel que fa referència a la lliure elecció de
centre i a la gratuïtat dels llibres de text. 

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar decididament l’educació pública. 

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla millora dels resultats escolars 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 postobligatòria.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar un pla de qualitat de l’ensenyament
obligatori a les Illes Balears.

11. El Parlament de les Illes Balears lamenta el retrocés que
la política i actuacions del Govern de les Illes Balears estan
produint en el procés de normalització lingüística de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i l’insta a rectificar
totes les mesures i actuacions que van en contra de la Llei de
normalització lingüística. 

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a remetre al Parlament el Projecte de llei del sòl
de les Illes Balears, que garanteixi sòl públic suficient per a
habitatges de protecció.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar i actualitzar, d’acord amb la realitat
socioeconòmica de les Illes Balears, els criteris i requisits
exigibles per optar a l’adjudicació d’habitatges de promoció
pública.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reduir l’impost d’actes jurídics documentats en
la compravenda d’habitatges i en la constitució de les
hipoteques corresponents de l’1 al 0’5%. 

15. El Parlament insta el Govern a presentar en el termini de
sis mesos els eixos bàsics i estratègics d’un pacte per
l’economia i el treball estable i de qualitat a les Illes.

16. El Parlament de les Illes Balears constata el fracàs de la
política turística del Govern de les Illes Balears i la seva
incapacitat de presentar solucions que millorin de forma
constatable la competitivitat de la totalitat del sector turístic.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a rectificar  la política informativa de la TV i
ràdio públiques, IB3, per fer d’aquest ens un mitjà plural,
objectiu i lliure en front del partidisme i la censura actuals.

18. Tal i com s’havia compromès, el Govern de les Illes
Balears presentarà al Parlament de les Illes Balears en el
termini de tres mesos les mesures legislatives necessàries per
regular la modalitat del tot inclòs.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i dur a terme un pla de
comercialització de productes específics que permeti a les
empreses, de cada una de les illes per separat, accedir als
mercats turístics, especialment al del turisme individual i
independent.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa un pla de competitivitat de
l’oferta complementària que impulsi i ajudi les empreses a
adaptar-se a les exigències de la demanda turística actual.

21. El Parlament de les Illes Balears reprova la despesa
desproporcionada i innecessària efectuada pel Govern de les
Illes Balears en anuncis als mitjans de comunicació sobre la
devolució anticipada de l’import del 5% relatiu a l’increment
del 33% al 38% del descompte per a resident als viatgers.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar i aplicar les mesures
contemplades a la Llei Orgànica de mesures de protecció
contra la violència de gènere, en els temes competents
d’aquesta comunitat autònoma.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar al Parlament en el termini de sis
mesos un pla integral d’atenció a la immigració que contempli
un calendari de les accions i el corresponent pressupost.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar el 0,7 del pressupost de la comunitat
autònoma a cooperació internacional per al desenvolupament,
donant cabuda a la convocatòria pública als microprojectes
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que duen a terme organitzacions no governamentals de les
nostres illes.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar, amb la colAlaboració de la Universitat
de les Illes Balears, un catàleg dels espais naturals
susceptibles d’ésser protegits en aplicació del que preveu la
Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental (LECO).

26. El Parlament de les Illes Balears constata que el sector de
l’agricultura és un sector que requereix del suport decidit de
l’administració, sobretot en planificació i mesures estructurals,
i denuncia que per part de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
es redueixi el nivell de suport i serveis i que es traspassin els
recursos a l’empresa FOGAIBA buidant-la de contingut.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme un programa d’investigació en
colAlaboració amb universitats i altres institucions per
fomentar noves indústries que permetin la seva instalAlació a
les nostres Illes.

28. 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.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar els fons públics dedicats a ciència
i tecnologia per part de l’administració i els incentius destinats
a les empreses per fomentar la innovació a aquestes.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar ja les obres de construcció del nou
hospital de referència a la parcelAla de l’actual Hospital de
Son Dureta.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar els mitjans materials i humans necessaris
perquè els metges de família puguin dedicar una mitjana de 10
minuts d’atenció a les visites de cada pacient.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar el contenciós en reclamació del
compliment dels convenis de carreteres de 1998 i 2004, resolts
pel Ministerio de Fomento pels nombrosos incompliments del
Govern de les Illes Balears.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a renunciar definitivament a l’execució de
projecte d’autopista Inca-Manacor.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear noves places residencials de gent gran,
centres de dia i centres per a discapacitats a distints pobles i
ciutats, i que aquestes siguin el cent per cent de gestió pública.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar de forma urgent i immediata el Pla

sociosanitari amb els estudis econòmics i dotacions
pressupostàries corresponents.

36. El Parlament de les Illes Balears constata el fracàs del
Conseller d’Interior al no aconseguir que la mateixa comunitat
autònoma compleixi l’obligació de redactar plans
d’autoprotecció.

37. El Parlament de les Illes Balears constata que el Conseller
d’Interior ha actuat de forma sectària respecte als ajuntaments
de la Serra de Tramuntana que no estan governats pel Partit
Popular.

38. El Parlament de les Illes Balears constata que les
interferències del Govern de les Illes Balears als òrgans de
decisió parlamentària han deteriorat la qualitat democràtica
del Parlament.

39. El Parlament de les Illes Balears constata que els intents de
bloqueig que du a terme el Govern de les Illes Balears de
l’activitat de l’oposició, remetent preguntes de complaença
perquè siguin fetes al Ple i a la Comissió de Control d’IB3, a
més de ser un espectacle penós no tenen cap sentit ni interès de
control.

40. El Parlament de les Illes Balears condemna l’actitud
antidemocràtica per obstruccionista del Govern de les Illes
Balears en negar-se a facilitar la documentació que se li
solAlicita  per part dels grups parlamentaris.

41. El Parlament de les Illes Balears acorda que a partir del
proper període de sessions s’instituirà una sessió
parlamentària setmanal a la qual es podrà efectuar un torn
específic de preguntes orals a Ple, de control al president del
Govern de les Illes Balears per part de l’oposició.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, estam obligats a ser telegràfics en la defensa de les
nostres propostes de resolució i així ho intentaré ser.

No volem defugir els debats que ens va plantejar el Sr.
President en relació al pacte econòmic i social, però volem
posar de manifest quina és la postura que ens va manifestar el
president. Què ofereix?, quina postura té? La més absoluta de
les vaguetats quan ofereix un pacte econòmic i social, i després
d’hores de debat encara no sabem quina és la postura del
Govern, del president, del Grup Parlamentari Popular en relació
a aquest tema. I un president no pot venir a aquest parlament a
oferir un pacte econòmic i social sense posar damunt la taula
quina és la seva postura, quines són les seves propostes, com a
mínim quins són els objectius del pacte que proposa; si no ens
trobam davant la més absoluta de les buidors, que és el cas. I
com que va venir amb les mans buides, convoca els sindicats a
corre cuita, els sindicats i les patronals, hores abans de la
celebració del debat per demostrar una aproximació després del
fracàs del mes de juliol, i aquesta teatralització, aquesta
teatralització buida de contingut no és el comportament propi
d’un president davant una cambra.

Els socialistes concretam; els socialistes concretam el que
volem en relació al pacte econòmic i social i parlam d’un nou
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model basat en la sostenibilitat, en la inversió productiva
generadora de feina de qualitat, en la contenció i la reconversió
del creixement de l’oferta turística, en les infraestructures de
transport, amb especial atenció al transport públic, tot això
presidit per un estratègia I+R+I, avui absent, lànguida, i amb un
objectiu: que el turisme torni a ser el motor de la nostra
economia i no la construcció.

Segon punt: pacte polític. Tampoc en aquest punt, després
de dos dies de debat, no sabem quina és la postura del Govern
i del seu president. El president ve i ens diu: “La nostra postura
és la del comitè de savis”. Aquesta és l’única proposta en
relació al pacte estatutari. Però és que no existeix una postura
del comitè de savis, no hi ha unanimitat en el comitè de savis.
Sobre els temes clau i conflictius hi ha discrepàncies, hi ha vots
particulars, hi ha distints punts de vista que aquí s’han de
resoldre, i no pot ser que el president vengui a aquesta cambra
i, sense explicitar quina és la postura ni més ni manco que del
partit que té la responsabilitat de governar aquesta comunitat
autònoma amb majoria, no ens digui ni una sola fita ni un sol
objectiu polític en el tema de l’Estatut d’Autonomia.

Sobre aquest tema els socialistes volem deixar clara una
cosa; primer, i com a qüestió prèvia, una precaució: els
socialistes no estarem d’acord mai amb la ruptura de l’equilibri
de representació entre les illes i els territoris d’aquesta
comunitat, i molt menys si aquesta modificació es fa al servei
dels interessos electorals del Partit Popular; és una advertència
formal que faig en nom del Grup Parlamentari Socialista, no
admetrem aquest tipus de modificació.

(Petit aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

A continuació nosaltres intentam explicitar a les nostres
propostes de resolució quins són els nostres compromisos en
relació a l’Estatut d’Autonomia: un compromís a favor dels
consells insulars i del pacte local; els nous trets socials, que
parlem de temes que l’any 1983 no estaven damunt la taula: la
immigració, el medi ambient, els trets culturals, la igualtat
real...; i també volem a l’Estatut el tema del model audiovisual.

Tercer punt: diàleg i joc net. Es va parlar molt de diàleg,
ahir, però nosaltres volem exigir al president que, aquest diàleg,
el faci amb tothom, no només amb els poderosos, que tengui la
valentia de reconèixer que el que no pensa com ell també té
raons que són dignes de ser escoltades. Hem de reorientar el
diàleg institucional amb el Govern de l’Estat, obrir el diàleg del
Govern als sectors crítics, i tot això president pel joc net.

Senyores i senyors diputats, no es pot defensar una cosa i la
contrària, no es pot defensar una cosa aquí i una altra a Madrid,
una cosa abans i una altra després, una cosa en el Parlament i
una altra a l’acció de govern, una cosa en relació al govern
anterior i una altra cosa en relació al govern actual, una cosa a
les reunions i una altra a les declaracions públiques. I
lamentablement aquí estam massa acostumats a això. Ho hem
vist en parlar de molts de temes: en parlar de transport aeri, en
parlar d’educació, de sanitat, de finançament, de l’Estatut,
d’habitatge, de carreteres, de turisme, de política social... En tot
això el Govern, el Grup Parlamentari Popular però sobretot el
Govern, ha tengut postures que han estat una i la contrària
segons l’escenari on es movia. I hem d’acabar amb això, perquè
si no es canvia aquesta manera d’actuar serà impossible arribar

a acords, serà impossible aconseguir objectius comuns que ens
interessen a tots, perquè és la credibilitat de tots la que queda
tocada amb aquesta manera d’actuar.

Quart: èmfasi dels socialistes en relació a la política
adreçada a les persones. Volem que quedi clar en aquest debat
i a les propostes de resolució el compromís dels socialistes amb
les polítiques educativa, sanitària, d’habitatge, de transport
públic, de medi ambient, de modernització de la nostra
estructura productiva. Les nostres propostes incideixen de
manera constant en aquestes qüestions: lluita contra el fracàs
escolar i l’abandó; sanitat, insistim que serem molt vigilants del
fet que els doblers que arriben addicionals per a sanitat es
dediquin a millorar les prestacions sanitàries, a l’atenció
primària, a les infraestructures sanitàries... 

Polítiques actives en matèria d’habitatges; tampoc no es pot
venir aquí amb les mans buides i oferir una hipoteca treta del
capell de copa alta; la hipoteca jove, independentment del seus
mèrits, que en pot tenir, la hipoteca jove és la plasmació del
fracàs del Govern en matèria de polítiques actives d’habitatge,
és la renúncia a fer polítiques actives en matèria d’habitatge i en
matèria de sòl. Encara estam esperant la Llei del sòl, que ens
digui quina serà l’aportació de l’acció de les administracions
públiques a sòl públic per a habitatges de preu taxat; encara
l’estam esperant, ja fa dos anys que governen.

Transport públic. Miri, no només projectes desmesurats, no
només projectes faraònics; hem d’estendre la xarxa de transport
públic; per què no s’ha fet -li deia ahir la nostra portaveu- ni una
sola aportació bus-tren entre Inca i Manacor? Duen dos anys; ni
una sola, encara. També en matèria de medi ambient i en
matèria de modernització hem d’insistir: apostar per un impuls
a la lànguida política d’I+R+I.

Una altra guia de les nostres propostes de resolució és
l’exigència del compliment dels compromisos. Hem de tenir el
punt d’honor que els compromisos, les promeses electorals, els
acords d’aquest parlament trets per consens siguin complits, i
aquí tenim massa compromisos incomplerts, massa acords
incomplerts. Només enumerar la relació de matèries en les quals
aquest govern ha incomplert compromisos, lleis, acords,
promeses electorals, és esborronador. Em limitaré a enumerar.
En matèria tributària havien de baixar imposts i els han pujat; en
matèria de dèficit públic; en matèria de transferències als
consells de promoció turística, joventut i medi ambient; en
matèria de lliure elecció de centre; en matèria de gratuïtat de
llibres de text; en matèria de normalització lingüística,
d’habitatge, del tot inclòs -avui és el nostre enemic, demà és el
nostre aliat-; en matèria de mesures contra la violència de
gènere; en matèria d’atenció a la immigració; en matèria de
cooperació internacional; en matèria de suports a l’agricultura;
en matèria de desestacionalització; en matèria d’atenció
primària; en matèria de plans d’autoprotecció; en matèria de
transfuguisme; en matèria d’objectivitat i imparcialitat a les
subvencions i als ajuts; en matèria de transparència i control de
l’executiu. Ni una sol tema de tota aquesta relació que els acab
de fer, senyors i senyors diputats, ni una sola d’aquesta matèries
no ha deixat de ser objecte d’un incompliment, d’un compromís
electoral, d’una acord parlamentari, de lleis adoptades per
majoria o per unanimitat d’aquesta cambra, ni un sol d’aquests
temes, i això és una relació d’incompliments excessiva,
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insuportable, massa compromisos, massa promeses
incomplides.

I per afrontar el futur, que no serà fàcil, hem de posar a punt
una nova manera d’actuar també en aquest tema. Hem de
recuperar el punt d’honor de fer front, de complir els
compromisos i les promeses. Si així ho fan, senyores i senyors
diputats de la majoria, als socialistes ens tendran devora. El
Partit Socialista des que va arribar al Govern ha introduït nous
modes respecte a l’etapa anterior de partidisme i manca de
diàleg. Aprofitem-ho, sumem-nos-hi, intentem crear un nou
clima. Comenci el Govern per reconèixer el que ha fet
malament i accepti que les propostes de l’oposició mereixen ser
tengudes en compte i moltes d’elles aprovades per aquesta
cambra.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Quetglas.

(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Miquel
Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
per marcar la nostra posició respecte a les propostes presentades
pel Grup Socialista, hem de dir que moltes d’elles en el fons
podrien comptar amb el nostre suport, però les formes i el to,
l’exigència, per ventura, de presses, ens obliguen en algunes
ocasions a abstenir-nos o a votar-hi en contra, per a nosaltres
una llàstima.

Nosaltres votarem a favor de les propostes 8, 9, 10, 19, 20,
22, 27, 28, 29 i 31 de les propostes de resolució presentades, de
les quals no justificaré el nostre suport, i m’estendré un poc en
l’explicació dels motius per què votam en contra d’algunes
d’elles.

A la número 1 nosaltres votarem en contra perquè no estam
d’acord que hi hagi aquesta manca de capacitat d’acord. Crec
que és molt positiu intentar arribar a acords, crec que és positiu
que hi hagi un diàleg, crec que tots segurament ens hem
d’esforçar molt més perquè aquest consens sigui possible, fins
ara no ha estat possible, però jo crec, vull pensar que no hi
manca de capacitat i que en el futur serà possible. 

A la número 2 ens abstendríem. Nosaltres estam d’acord
amb el fet que hem de cercar acord, que hem cercar diàleg, però
no estam d’acord amb el to en què estan redactades les
propostes i per això ens abstendrem.

La número 3 nosaltres pensam que perquè sigui possible una
reforma de l’Estatut hi ha d’haver, i vostès són els que ho han
de tenir més clar que tots, un gran acord. Nosaltres desitjam que
aquest acord sigui, si és possible, per unanimitat i tenint en
compte tots els grups polítics, i la ponència jo crec que el que
hem de cercar és aquest acord, crec que és possible, però a la
proposta tal com està redactada es mesclen coses que crec que

no són el mateix i que tenen un distint tractament, i per això no
podem votar a favor.

En el punt número 4 compartim..., no, en el punt número 4
no compartim la visió que vostès pretenen presentar a la seva
proposta. A la número 5 crec que el termini “de forma
immediata” és el mateix que li he dit al Sr. Riudavets: nosaltres
estam convençuts que les transferències en matèria de turisme
acabaran essent dels consells insulars; a la ponència de reforma
de l’Estatut així ho hem manifestat i coincidim amb el seu grup
polític. Crec que acabarem, però de la mateixa manera que quan
els partits arriben a acords de governabilitat a vegades es
comprometen a no exigir determinades transferències, crec que
ara no és el moment. Jo crec que abans d’un termini de dos anys
aquesta competència estarà en mans dels consells perquè és una
qüestió de justícia i perquè així ha de ser. Per això no hi
votarem en contra sinó que ens hi abstendrem, en aquesta
proposta.

A la número 6 també ens abstendrem. Nosaltres pensam que
la capacitat del negociar un conveni és del Govern i que hem de
respectar la voluntat dels que tenen les competències, de la
mateixa manera que el Consell de Menorca té les competències
en matèria de carreteres i el Consell de Mallorca, hem de
respectar les decisions dels que són competents per a això.
També he de dir que si per arribar a un acord és necessària la
negociació i el consens a nosaltres, des d’Unió Mallorquina, ens
hi trobaran, per arribar a aquest consens. Nosaltres estam
disposats a parlar, a negociar, a arribar a acords, a fer cessions
mútues perquè sigui possible la reedició d’un nou conveni de
carreteres, però també pensam que si hi ha un conveni que està
signat, aquest conveni s’hauria de complir, és la nostra opinió.

El punt número 7 nosaltres..., si bé compartim que encara no
s’ha fet nosaltres el to de la proposta no...,no estam d’acord amb
la forma de la proposta i per tant no la votaríem a favor.

El punt número 11 no compartim aquesta visió absolutament
negativa del procés de normalització lingüística a les nostres
illes, com tampoc no compartim el criteri de la número 12 i per
tant hi votarem en contra. Pensam que el tema del sòl públic és
un tema que els ajuntaments tenen molt a dir-hi i que haurien de
poder-ho dir.

En el punt número 13 ens abstendrem perquè el consideram
massa poc concret. En el punt número 14 creim que s’han baixat
altres imposts i nosaltres ens abstendrem. En el punt número 15
pensam que el termini de sis mesos és excessivament breu i, de
la mateixa manera que quan vostès governaven nosaltres en
aquesta mateixa tribuna defensàvem..., quan els partits estaven
canviats de la responsabilitat de govern, que el termini de sis
mesos era massa breu, crec que ara no podem donar suport a
una proposta que tengui un termini massa breu.

A les números 16, 17 i 18 nosaltres hi votarem en contra, i
explicaré per què. No compartim la visió en matèria de política
turística. Tampoc no compartim la política informativa. Si
nosaltres tenguéssim, o en el futur tenim, tenguéssim, la
possibilitat de tenir la responsabilitat d’uns mitjans audiovisuals
segurament, no segurament, segur que ho faríem d’una altra
manera, que tenim una altra forma d’entendre com i per què ha
de servir un mitjà de comunicació, i nosaltres pensam que
bàsicament és per protegir la nostra llengua i per protegir la
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nostra cultura, però tampoc no compartim aquesta visió un poc
negativa de la seva proposta de resolució. 

I abans que el president em torni renyar, li diré que no
compartim el criteri, i per això votarem que no, de la 21, la 26,
la 30, la 32 i... a les 36, 37, 38, 39 i 40, i que ens abstendrem a
la 24, perquè pensam que la cooperació internacional, o sigui,
destinar el 0,7 és una cosa important però no ho aconsegueix
l’estat i tampoc no podem obligar la comunitat autònoma a fer-
ho, que tampoc no ho va fer en el passat. No entenem, i per això
ens abstendrem, per a què serveix aquest catàleg d’espais
susceptibles de ser protegits...

En allò referent a la parcelAla per fer un nou hospital ja hem
manifestat als altres tres grups quina és la nostra postura:
pensam que hem de respectar les competències de l’Ajuntament
de Palma i el Govern de les Illes Balears.

En el contenciós de carreteres amb el Ministeri de Foment
també ja he expressat la nostra opinió i per això hi votarem en
contra. Pensam i ens abstendrem a la 33, i a la 34 i a la 35, i
també ens abstendrem, fins que no hi hagi una reforma integral
del Reglament, a la número 41.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds té la paraula la Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
per part del nostre grup i respecte a les propostes de resolució
que ha presentat el Grup Parlamentari Socialista, hem de dir que
donarem suport a quasi totes les propostes que planteja, excepte
l’abstenció en dos punts que després intentaré explicar.

Vull dir també que algunes de les propostes de resolució
coincideixen amb algunes que hem plantejat nosaltres
anteriorment, bàsicament el tema de la renúncia a l’autopista
Inca-Manacor, tot allò relacionat amb IB3, que sigui una ràdio
i televisió plural, pública, objectiva i professionalitzada, que a
més tot allò referit a millorar l’ensenyament, el tema del fracàs
escolar, la regulació del “tot inclòs”, el fet que l’hospital es faci
a Son Dureta; i per tant amb tots aquests punts no tan sols
coincidim, sinó que també, com dic, hem presentat resolucions.

Per altra banda, creim que la primera proposta de resolució
que presenta el Partit Socialista és molt idònia, tenint en compte
com ja hem dit en reiterades ocasions avui, que el president i el
Govern parla en moltes de casos d’acord, de diàleg, però resulta
que només acorda, dialoga, i per tant té una bona predisposició
només amb determinats sectors de la societat, i se n’oblida
d’una part importantíssima. Nosaltres consideram que un
president de Govern i un Govern ha de precisament restablir el
marc de diàleg i d’acord amb tots, partidaris o no de la seva
política, i saber escoltar també evidentment propostes, idees i
plantejaments que no estan en la línia que ells consideren que és
la idònia. En aquest sentit, per tant, creim que és molt adequada,
així com també tot allò que fa referència a més transferència als
consells insulars, l’aposta decidida per una educació pública, i

per millora sobretot de l’ensenyament obligatori, un element
clau i que aquest govern està deixant excessivament en mans de
l’escola concertada com a eix de la seva política educativa.
També una aposta important, com fa les resolucions respecte de
l’habitatge com un element importantíssim i que preocupa molt
els ciutadans de les Illes Balears, així com també la millora de
la política turística del Govern, de la qual no vàrem entendre res
del que ens va explicar el Sr. Matas, vagi per dit que no va
explicar pràcticament quina era la política en referència a un
tema tan important com és l’activitat turística a les Illes Balears;
i evidentment donar també suport a totes aquelles propostes de
resolució que fan referència a un millor ús i utilització del marc
democràtic parlamentari. Ho hem dit a cadascuna de les
propostes de resolució que han presentat els distints grups, que
desgraciadament pareix que el Parlament per al president i el
seu govern és més un tràmit que purament han de cobrir, però
que realment poc interès hi ha perquè l’activitat parlamentària
estigui basada no només en el respecte, sinó que es duguin
endavant totes aquelles qüestions que diu a més el reglament,
com fa referència al tema de documentació, al tema de crear un
debat a nivell parlamentari que nosaltres creim que precisament
això demostra si la democràcia és saludable a nivell
institucional o no. Per tant, donam suport a totes aquestes
propostes de resolució que van en aquesta línia.

I ara, entrant breument en les dues que nosaltres sí que
plantejarem un vot d’abstenció, dir que en primer lloc serà la
número 3. Estam absolutament d’acord que el Parlament de les
Illes Balears valora positivament la necessitat d’un pacte polític
en torn a la reforma de l’Estatut. Creim que, ho hem dit en
moltes ocasions, és un tema molt important; i creim que tots els
punts que presenta de la a) a la f) en aquesta proposta de
resolució el Partit Socialista, són totes elles molt adequades,
amb les quals estam d’acord. Ara bé, creim que manca un dels
aspectes que almanco nosaltres consideram fonamentals, que és
l’aspecte del finançament. No sé si podem arribar a una
transacció perquè inclogui aspectes de finançament, i si no,
nosaltres evidentment faríem una abstenció, perquè creim que
aquest punt és un element clau en tot allò que fa referència a
l’hora de plantejar un pacte estatutari.

En segon lloc, a la que nosaltres també manifestarem un vot
d’abstenció és la número 25, on es diu que el Parlament insta el
Govern a realitzar en colAlaboració amb la Universitat un catàleg
d’espais naturals susceptibles de ser protegits en aplicació del
que preveu la LECO. Nosaltres hem dit també en reiterades
ocasions, consideram que la LECO és una llei que està basada
en criteris equivocats, i que per tant hem cregut i continuam
creient que estan al marge de la constitucionalitat; per tant
podríem dir al nostre entendre que fins i tot és
anticonstitucional, perquè vulnera aspectes fonamentals de la
Llei bàsica 4/1989, de conservació de fauna i flora silvestres, i
a més entenem també que hi ha prou feina feta durant molts
d’anys per saber quins són aquests espais naturals susceptibles
de ser protegits. Ja ho deia la LEN en el seu moment: espais
com la Serra de Tramuntana entre d’altres, o es Trenc, es
Salobrar de Campos..., tota una sèrie d’espais que ja estaven
referits a la Llei d’espais naturals, o altres que s’han anat
incorporant al llarg d’aquest temps, les mateixes propostes de la
xarxa Natura 2000, i per tant entenem que en aquest àmbit
nosaltres no creim que hagi de ser un tema en el qual pareixi
que s’ha de començar una feina de bell nou, i sobretot també
perquè la ECO preveu una sèrie de figures de conservació que
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res tenen a veure amb la conservació real d’un espai natural,
sinó que senzillament són aquelles figures que queden molt bé
damunt el paper, però que a l’hora de la veritat permeten fer-hi
qualsevol cosa en aquell indret, i per tant només queda bé
perquè el Sr. Matas pugui dir que ha augmentat i ha fet tantes
coses en temes ambientals, però que després la realitat no té res
a veure amb les paraules i amb els grans discursos. Per això
nosaltres ens abstendrem en aquesta número 25.

I en aquest sentit, per tant, donam suport a tota la resta que
ja he explicitat molt ràpidament per quines raons ho faríem.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Hem
pogut constatar des del PSM que les tres primeres propostes de
resolució que presenta el Grup Socialista són una mostra de les
propostes d’ahir del president. En primer lloc la número 1 és
una aposta pel diàleg. Va demanar diàleg i el Partit Socialista
també s’hi suma, diu que sí; i nosaltres, com no pot ser d’altra
manera, també volem, perquè és fonamental per poder arribar
a acords i per poder dur una política efectiva i positiva per als
ciutadans.

A les propostes 2 i 3 proposen uns eixos bàsics amb els
quals el nostre partit està d’acord, tant amb els temes del pacte
social sobre el model turístic com pel pacte per la reforma de
l’Estatut. De fet a la ponència parlamentària el nostre grup va
presentant propostes que no són incompatibles amb les que
vostès plantegen, però també interpretam que no són un bloc
estanc, sinó que a partir d’aquí se’n poden afegir d’altres, com
ara fa un moment ha dit la representant d’Esquerra Unida Verds,
el tema de finançament que no el toca, i crec que és un tema
fonamental dins la reforma de l’Estatut.

També vull constatar que l’afirmació que va fer aquí el
president ahir, dient que el Partit Popular acceptaria les
propostes que sortissin del comitè de savis, pel nostre grup -i
així ho interpretam i constatam- és que el comitè de savis és un
comitè assessor, no és un comitè que hagi de dictar i que s’hagi
d’acceptar fil per randa totes les propostes que surten, perquè
finalment és una proposta política la que ha de sortir de la
ponència de l’Estatut.

Referent a la transferència de competències als consells
insulars, hi estam d’acord. Ja ho hem manifestat a una altra
intervenció, i el nostre grup també ha presentat propostes en
aquest sentit; i sobre les propostes d’educació, que vostès
proposen la lliure elecció de centre, va ser una bandera
electoral, han fracassat en aquest sentit; impulsar l’educació
pública, nosaltres també hi estam d’acord; incrementar
professorat i programes pedagògics, i elaborar un pla de qualitat
d’ensenyament, evidentment no hi podem votar en contra,
perquè hi estam absolutament d’acord.

Després també hi ha una constatació sobre el retrocés en la
política lingüística, i ho lamentam amb vostès. Efectivament

s’ha retrocedit, hi ha hagut unes agressions constants a la Llei
de normalització lingüística, i animam a rectificar aquesta
política agressiva contra la nostra llengua, així com també a
rectificar la política informativa que practica IB3, tant ràdio
com televisió.

Aquí vostès també constaten, demanen al Parlament que es
constati un fracàs en la política turística. També hi estam
d’acord, hi ha una passivitat total de la Conselleria de Turisme
en resoldre els problemes que té. Ja hem parlat en múltiples
ocasions del tema “tot inclòs”, i de la davallada de la
competitivitat, i és per això que estam d’acord en votar a favor
del Pla de competitivitat de l’oferta complementària que vostès
proposen, perquè també és un sector que necessita mà de
mestre, i necessita una ajuda perquè és el sector que ha patit més
aquests darrers anys en relació amb la competència deslleial del
tot inclòs.

Les polítiques socials, vostès fan una sèrie de propostes amb
les quals nosaltres hi estam d’acord i també creim que hem de
dir a aquesta tribuna que la política social del Govern és
purament una política d’imatge, de mirall diria jo, i això
converteixen la política social amb un miratge i per això votam
a favor d’aplicar les mesures contemplades a la Llei orgànica de
mesures contra la violència de gènere. L’altre dia, no fa massa
dies, a una comissió parlamentària, havíem demanat que ens
explicassin les mesures que té en marxa la Fundació contra la
violència de gènere, ens varen presentar un pla i un caramull de
publicacions; això ningú ho coneixia, si els grups parlamentaris
no ho coneixen què ha de fer la ciutadania? Per tant, creim que
és una política només d’imatge.

I també estam a favor que es dicti i que s’elabori un pla
d’integració d’atenció a la immigració, així com ja venim fent,
any rera any, de destinar el el 0,7% del pressupost a cooperació
internacional.

Les propostes que vostès fan en medi ambient i agricultura,
també hi votarem a favor. Estam d’acord que s’ha d’ampliar el
catàleg d’espais naturals; el catàleg que tenim a la LENT no és
tot, per tant hi ha moltes altres coses que s’haurien d’haver
protegit i tal vegada no estarien degrades, i encara n’hi ha per
protegir, afortunadament, per tant s’ha d’envestir en aquest
sentit i complimentar la ECO, recent estrenada. I també
constatar que el president va passar de puntetes sobre política
agrària i això és una demostració clara de l’interès que té el
Govern pel sector primari.

Donarem suport també a les propostes referents al foment de
programes d’investigació, foment de noves indústries,
modernització tecnològica de les empreses, això també votarem
tot a favor. Evidentment, també ja ho hem dit a les intervencions
anterior, volem Son Dureta nou a Son Dureta vell i, evidentment
també, una atenció mèdica de qualitat.

En els temes de transport públic, és una aposta que nosaltres
hi coincidim, que s’ha d’apostar pel transport públic i s’han de
fer els esforços pressupostari necessaris per donar a la
ciutadania les oportunitats d’arraconar el transport privat.

I també estam d’acord que, per desbloquejar les inversions
en carreteres fa falta que es posin els dos governs d’acord, i



3488 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 69 / fascicle 4 / 4, 5 i 6 d'octubre del 2005 

 

creim que un contenciós no ajuda gens a desbloquejar la manca
de diàleg que hi ha actualment.

I evidentment, ja hem dit en altres intervencions que la
política d’infraestructures que fa el Govern no és del nostre gust
i que la carretera d’Inca a Manacor, l’autopista d’Inca a
Manacor que hi ha projectada en el Pla de carreteres és
totalment innecessària.

Creació de residències i centres de dia amb gestió pública.
També ja ho hem dit abans quan defensàvem, quan ens
posicionàvem sobre les propostes de resolució del Sr.
Riudavets, i el Pla sociosanitari també he de recordar una
comissió de la setmana passada, a la qual demanàvem que
s’elaboràs un pla sociosanitari i també ens en mostraren un, un
que tenen aprovat, però que tampoc ningú no l’ha vist. Si en
tenen un, que el mostrin, almenys que es faci públic i sabrem de
què va. Però en cas que sigui un recull de fulls, sense que hi
hagi una dotació pressupostària i una planificació, llavors crec
que és oportuna la seva proposta perquè es faci bé.

A les cinc darreres propostes menys una, vostès constaten
els incompliments del Govern que ha fet durant aquesta
legislatura, ja el Sr. Quetglas els ha enumerat, i també hi ha la
marginació que pateixen els ajuntaments si no són governats pel
PP. I sobretot les dificultats que tenim els grups parlamentaris
per obtenir informació del Govern. Estam totalment d’acord que
això s’ha de corregir i també votarem a favor la proposta que
vostès fan d’instituir una sessió parlamentària exclusiva per
poder controlar el president del Govern, perquè no s’escapi de
les preguntes parlamentàries que li fan i si no ens envien
informació, almanco el podrem tenir en viu i en directe perquè
doni compte de la seva gestió o de la seva manca de gestió al
front del Govern.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula l’Hble. Sr. Tadeo Florit.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Surt en
nom del Grup del Partit Popular per posicionar el nostre grup
referent a les propostes presentades pel Partit Socialista. Són 41
propostes, jo crec que aquestes 41 propostes, ja del debat que hi
va haver ahir i de la intervenció que ha fet avui el portaveu del
partit proposant d’aquestes propostes, es pot desprendre que el
nostre vot a moltes d’aquestes serà en contra, perquè no creim
en el que diu que hi ha una manca de fer coses per aquest
govern, sinó, com va quedar ahir demostrat, tot el contrari. Ahir
crec que va quedar demostrat, amb fets, amb dades, d’una
manera objectiva, el compliment que fa aquest govern del que
ha dit i del que va prometre en el seu moment.

Així doncs, ja per començar, diré que les propostes que
votarem a favor són la número 6, la 8, la 12, la 13, la 22 i la 29.

A la resta votarem no, gairebé per l’argumentat, intentaré en
alguna d’aquestes aprofundir un poc.

En referència a la primera, a la manca de capacitat d’acord,
de diàleg i concertació per part del Govern, creim que açò és
una proposta totalment injustificada, perquè aquest govern ha
demostrat estar pel que és la concertació i el diàleg, la qual cosa
es demostra amb la Mesa del Diàleg Social, per exemple.

Passant a les propostes números 2 i 3, aquí dir que sí que hi
estam d’acord, com és lògic i no pot ser d’una altra manera,
amb aquest pacte del futur del model turístic i el pacte polític
entorn de la reforma de l’Estatut. Però del que no hi ha cap
dubte és que, per un tema de formes, no podem votar a favor
d’aquestes dues propostes ja que estaríem passant per davant, en
el cas de la reforma de l’Estatut, del Comitè de Savis i de la
ponència, i en el cas del futur model turístic, del que seria la
comissió que hi ha referent. Per tant, creim convenient esperar
i que el camí és el que hi ha establert, per exemple, a la
ponència de reforma de l’Estatut dins aquest Parlament.

Passant a la proposta número 4 i 5, no creim que hi hagi cap
tipus d’incompliment en aquest sentit.

A la proposta número 7 tampoc no creim que existeixi un
incompliment respecte de la lliure elecció de centres;
senzillament, nosaltres creim que es fa d’una manera molt
encertada i en aquest sentit s’acompleix el que es va dir.

Quant a la proposta número 9, es fa i creim que també és
clar l’increment del nombre de professors que hi ha hagut en
aquesta comunitat autònoma.

La número 10, el pla de qualitat, hem de votar en contra,
perquè hi ha en marxa mesures de qualitat dins l’ensenyament.

La número 11, de normalització lingüística, aquest govern
aposta per l’ús normal de la nostra llengua, tot i respectant la
(...) que emana de l’Estatut.

Pel que a la número 14, de davallar l’impost, creim que la
política fiscal que fa aquest govern és una política fiscal neutra,
com així s’ha debatut en aquesta cambra, i queda reflectit a la
davallada que hi va haver del 7 al 3%, amb unes millores molt
substancials per als joves d’aquesta comunitat autònoma.

Quant a la proposta número 16, referent al sector turístic, dir
que tampoc no podem votar a favor, i jo trob que ahir, també
amb les paraules del president, va quedar demostrat que
precisament el que nosaltres consideram que hem hagut d’anar
solucionant són les polítiques que es varen dur a terme a les
passades legislatures, com per exemple el tema de l’ecotaxa.

La 17, ja ho ha dit aquí qualque altre portaveu del Grup
Parlamentari Popular, no hi estam d’acord. Nosaltres
consideram que IB3, no consideram que no sigui objectiva ni
plural, sinó tot el contrari.

La 18, referent al tot inclòs, tampoc no podem votar a favor,
hi ha una comissió al respecte i consideram que aquest és el
camí.
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La proposta número 21, creim que senzillament era un tema
necessari en el seu moment, tampoc no podem votar a favor.

La 23 és una cosa que ja està feta, consideram que és una
falta per part del partit proposant, una falta de seguiment de
gestió d’aquest Govern. 

La 24 ja s’està complint, el 0,7% sobre els ingressos, per
tant, tampoc podem votar a favor. 

La referent a la LECO consideram que la llei està bé com
està, hem de passar que vàrem augmentar de 35.000 hectàrees
protegides a 84.000. 

La 26, 27 és una cosa que s’està fent i quedarà aprovat.

Referent a l’Hospital de Son Dureta ja va quedar clar ahir
durant el debat, consider que va quedar ben clara la posició del
Partit Popular. I consideram que el millor per als ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma és fer un nou hospital de
referència i no reformar l’actual Son Dureta. 

La 32 i 33 també votarem que no, allò que és el conveni de
carreteres nosaltres creim que l’incompliment ha estat per part
de l’Estat i nosaltres consideram que no hem de renunciar a açò.

La 35 referent al Pla sociosanitari està aprovat, no entenem
com s’ha pogut fins i tot presentar aquesta proposta.

I d’una manera molt resumida dir que de la 36 a la 41
votarem a totes elles que no perquè creim, com ja va dir el
President, que l’actitud clarament antidemocràtica que hi havia
en aquest Parlament era a la legislatura anterior, quan en el
debat de l’autonomia només se deixava al Partit Popular, tenia
28 diputats, només se li deixava 20 minuts, quan durant tot el
dia els consells del Govern es dedicaven a interpelAlar el
President del Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a les propostes del Grup
Parlamentari Popular RGE núm. 7028/05. Per a la seva defensa
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Oliver i Mut.

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a
la iniciativa del president del Govern encaminada a aconseguir
un pacte entre els grups polítics sobre la reforma de l’Estatut
d’Autonomia.

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a
la iniciativa del president del Govern encaminada a aconseguir
un pacte amb els agents econòmics i socials sobre el model
turístic de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a arbitrar les fórmules de cooperació i colAlaboració
amb els consells insulars d’acord amb la  realitat i
circumstàncies de les nostres Illes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incrementar la dotació econòmica per als desplaçaments dels
esportistes de les Illes Balears per participar a competicions
oficials nacionals.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a aplicar criteris de territorialitat i de pes específic  en matèria
de turisme per comunitat autònoma en relació als Plans de
Dinamització i ExcelAlència Turística i a les accions
promocionals a l’exterior.

6. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a aprovar
dins l’any 2006 el Plans d’Ordenació de Recursos Naturals de
la Serra de Tramuntana, Península de Llevant i Cala d’Hort.

7. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears i el Govern
de l’Estat a formalitzar un conveni que contempli a
Formentera les actuacions necessàries per portar aigua a la
Mola i Cap de Barbaria,  a Eivissa les conduccions i dipòsits
de Sant Rafel, Platja de’n Bossa i Sant Joan i a Mallorca la
connexió de Consell-s’Estremera, i a Menorca el sanejament
del Polígon Industrial d’Alaior.

8. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
perquè, en el futur model de finançament autonòmic que es
negociï, les Illes Balears puguin assolir una finançació per
càpita que es correspongui amb l’esforç fiscal dels seus
habitants, mantenint la solidaritat amb la resta de comunitats
autònomes de l’Estat.

9. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig al
Projecte de pressuposts generals de l’Estat per al 2006 atès
que no respon als compromisos adquirits amb les Illes Balears
i contempla una baixada de les inversions d’un 51,99%
respecte al 2004, i insta el Govern de l’Estat a corregir aquest
greuge.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure actuacions relatives a prevenció de
riscs dirigides a joves en edat escolar, i a realitzar accions
formatives en matèria de prevenció de riscs laborals dirigides
a funcionaris i personal al servei de les administracions locals.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un Pla d’acció per a l’ocupació
femenina en el marc del Pla d’Ocupació de les Illes Balears.

12. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a
la política energètica impulsada pel Govern que es basa en les
infraestructures d’enllaç elèctric i gasoducte, en l’eficiència
energètica i en l’impuls de les energies renovables i insta el
Govern de les Illes Balears a crear l’Institut Balear de
l’Energia, com a organisme coordinador del desenvolupament
del Pla Energètic.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i executar un Pla Estratègic d'impuls
i foment del petit comerç, així com a elaborar un protocol
d’actuacions encaminades a evitar la deslocalització
d’empreses a les Illes Balears.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que la quota lletera adquirida als futurs plans d'abandonament
nacional es reparteixi posteriorment tenint en compte la
pluralitat de l'estat i per tant es territorialitzi de manera que es
tinguin en compte els models del sector lacti de cada comunitat
autònoma.  
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15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a autoritzar de forma immediata l’encomana de gestió de
l’obra d’infraestructura viària anomenada Variant de
Ferreries

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar, tan aviat com sigui possible la
construcció de l’estació d’autobusos i aparcament subterrani
a Sant Antoni de Portmany.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar la tramitació de les solAlicituds
d’Hipoteca Jove per tal que aquest colAlectiu pugui gaudir, el
mes aviat possible, de tenir un habitatge en propietat.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a reconsiderar la denúncia del conveni de
colAlaboració que, en matèria de carreteres varen subscriure
el Ministeri de Foment i la comunitat autònoma de les Illes
Balears, de data 12 de març de 2004, i convocar, amb caràcter
d’urgència la Comissió bilateral mixta de programació,
seguiment i control de l’esmentat conveni.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a impulsar i autoritzar els tràmits administratius corresponents
per realitzar l’adscripció del domini públic marítim necessari
per desenvolupar el projecte de construcció del dic exterior del
Port de Ciutadella i la dàrsena esportiva de Cala en Busquets.

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

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a atendre les propostes de la Mesa del Transport Aeri,
per resoldre els problemes de comunicació aèria dels habitants
d’aquestes illes, sobre tot en temporada baixa pel que fa les
illes de Menorca i d’Eivissa.

22. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
a què incrementi les plantilles dels cossos i forces de seguretat
de l’Estat destinats a les Illes Balears a fi de palAliar l’augment
significatiu de la delinqüència que ha sofert la nostra
comunitat autònoma a la vista de la darrera memòria de la
Fiscalia General de l’Estat. 

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, abans del 31 de març de l’any 2006,
un pla per al quinquenni (2006-2010) de desenvolupament del
Decret 2/2005, regulador de les mesures mínimes de seguretat
i protecció que han de complir les platges i zones de bany a la
nostra comunitat autònoma referent a les inversions i ajuts
necessaris per a garantir el seu total compliment.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solAlicitar del Ministeri de  Sanitat i Consum
que doni prioritat a la reducció del temps d’espera en
l’assistència sanitària, mitjançant la millora del finançament
per tal de seguir reduint els temps d’espera que, gràcies a

l’esforç dels professionals, s’està aconseguint a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

25. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a preparar un estudi de les necessitats
sanitàries d’Eivissa i Formentera, que permeti valorar la
necessitat de construir un nou hospital a l’illa d’Eivissa i
avaluar les necessitats tant en matèria d’altres infraestructures
(centres de salut, unitats bàsiques, etc) com en matèria de
tecnologies de la informació i comunicacions.

26. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
perquè faci una avaluació diagnòstica de l’eficàcia del sistema
educatiu, al final dels nivells obligatoris de l’ensenyament
(Educació Secundària Obligatòria) que contempli les àrees
instrumentals bàsiques, llengua catalana, llengua castellana
i matemàtiques, a més de ciències de la naturalesa i socials, i
es refereix no només als aspectes de coneixement, sinó també
als aspectes de  capacitats de fer i els processos que envolten
l’educació.

27. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura perquè promogui actuacions, en
colAlaboració amb la Universitat de les Illes  Balears, que
afavoreixin la implantació de les directrius de l’Espai Europeu
d’Educació Superior a la UIB així com la participació en el
disseny del Pla Estratègic per a la implantació dels nous
estudis universitaris.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que, per tal de palAliar els dèficits d’inversió a l’illa de
Formentera, porti a terme les actuacions següents:

a) Creació d’un jutjat de primera instància i instrucció.

b) Estudiar la possibilitat de crear una comissaria de la
Policia Nacional.

c) Construir un edifici-quarter de la Guàrdia Civil.

d) Destinar una partida anual per al manteniment de les
actuacions fetes pel Ministeri de Medi Ambient en la
recuperació de les dunes i platges de Formentera.

e) Impulsar les obres d’ampliació del Port de la Savina.

f) Recuperació del circuit hídric de Ses Salines de
Formentera.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a desenvolupar, per tal de fer front als compromisos adquirits
i a les necessitats de noves inversions, les iniciatives següents:

a) Dissenyar nous plans de regadius, independentment del
que preveu el Pla Horitzó 2000-2008.

b) Crear una comissaria de la Policia Nacional a la badia
de Portmany al municipi de Sant Antoni.

c) Crear i dotar el museu Puget i la Biblioteca Pública
d’Eivissa i Formentera.
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d) Impulsar les obres d’ampliació i reordenació del Port de
la ciutat d’Eivissa.

e) Fer públiques les ofertes d’adquisició de terrenys del
litoral a les Illes d’Eivissa i Formentera.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. La primera proposta que presentam
des del Grup Parlamentari Popular senyores i senyors diputats,
és per solAlicitar el suport del Parlament a la proposta que va fer
el President del Govern, encaminada a aconseguir un pacte de
tots els grups polítics sobre la reforma de l’Estatut d’Autonomia
i un suport també per aconseguir un pacte entre els agents
econòmics i socials sobre el model turístic de les Illes Balears.

I demanam al Govern de les Illes Balears que arbitri les
fórmules de cooperació i colAlaboració amb els consells insulars,
d’acord amb la realitat i circumstàncies de les nostres illes. 

Pel que fa al Govern de l’Estat li demanam que incrementi
la dotació econòmica pel que fa als desplaçaments dels
esportistes quan acuden a competicions oficials nacionals. 

I li demanam també al Govern de l’Estat que apliqui criteris
de proporcionalitat quant a les places turístiques pel que fa als
plans de dinamització i excelAlència turística i també pel que fa
a les accions promocionals a l’exterior.

I al Govern de la comunitat autònoma, una vegada aprovada
la ECO, li demanam que actuï aviat i que redacti i aprovi el
PORN de la Serra de Tramuntana, de la península de Llevant i
també el PORN de Cala d’Hort.

Demanam i instam el Govern de les Illes Balears i el Govern
de l’Estat perquè formalitzin un conveni per poder l’aigua a Sa
Mola i Cap de Barberia i per a les conduccions i dipòsits de Sant
Rafel, platja de’n Bossa i Sant Joan. També per a la connexió
des de Consell a s’Estremera. I pel que fa Menorca, el
sanejament del polígon industrial d’Alaior.

Al Govern de l’Estat li demanam que el nou model de
finançament se correspongui amb l’esforç fiscal que fan els
ciutadans de les nostres illes en allò que fa referència al
finançament per càpita. I proposam al mateix temps el rebuig al
projecte de pressupost generals de l’Estat per a l’any 2006
perquè no recullen els compromisos adquirits anteriorment, ja
que contempla, com tots vostès saben, una baixa de les
inversions d’un 51,99%. I demanam al mateix a l’Estat que
corregeixi aquests greuges que reben les nostres illes.

Al Govern de les Illes Balears li demanam senyores i
senyors diputats que promogui actuacions relatives a prevenció
de riscs, dirigides a joves en edat escolar. I que es realitzin
accions formatives en matèria de prevenció de riscs laborals
dirigides a funcionaris i personal de les administracions locals.

I demanam al Govern de les nostres illes que elaborin un pla
d’acció per a l’ocupació femenina, dins el marc del Pla
d’ocupació de les Illes Balears.

I demanam a les senyores i senyors diputats el suport a la
política energètica que impulsa aquest Govern, en base a les

infraestructures d’enllaç elèctrica i de gasoducte i també
basades en l’eficiència energètica i impuls a les energies
renovables.

Demanam al Govern de les Illes Balears que executi el Pla
estratègic d’impuls i foment del petit comerç.

I demanam al Govern de l’Estat que les quotes lleteres per
abandonament quedin aquí, que se reparteixin aquí i no se’n
vagin a la península.

I demanam ja i amb urgència l’encomana de gestió per poder
dur endavant la construcció de la variant de Ferreries.

Demanam també al Govern de les Illes Balears que executi
tot d’una que pugui la construcció de l’estació d’autobusos i
l’aparcament subterrani a Sant Antoni de Portmany.

I li demanam al Govern de les nostres illes que agiliti la
tramitació de les solAlicituds de la Hipoteca Jove, que aquesta
ilAlusió que han agafat els nostres joves no s’espatlli, no se
trenqui perquè l’agilitació no hi sigui. És a dir, perquè s’enredin
les tramitacions. I jo pens que el PSOE té l’oportunitat
d’apuntar-se a aquesta bona idea, que al final tanmateix ho farà.

Demanam al Ministeri de Foment que reconsideri la
denúncia unilateral que va fer del conveni de carreteres. I que
convoqui la comissió mixta de control d’aquest conveni.

També demanam i instam el Govern de l’Estat perquè faci
el més aviat possible l’adscripció de domini públic marítim en
referència al dic del port de Ciutadella i de la dàrsena esportiva
de Cala en Busquets.

Demanam també al Govern de l’Estat més suport financer
pel Pla de transport ferroviaris, dins el Pla sectorial de
transports i tot basat en l’article 10 de la Llei de Règim Especial
per a les nostres illes.

Li demanam també al Ministeri de Foment que escolti les
propostes de la Mesa del Transport Aeri, per resoldre els greus
problemes de comunicació que pateixen les nostres illes,
sobretot en temporada baixa les illes de Menorca i d’Eivissa.

I en vista de la darrera memòria de la Fiscalia General de
l’Estat instam el Govern de l’Estat perquè enviï més policies a
les nostres illes, atès que en aquesta memòria se veu que hi ha
un augment significatiu de la delinqüència.

I al Govern de les Illes Balears li proposam, d’acord amb el
Decret 2/2005, elabori el Pla regulador de les mesures de
seguretat i protecció que hi ha d’haver a les nostres platges i
zones de bany.

Demanam més finançament sanitari al Ministeri de  Sanitat,
per poder aconseguir d’aquesta manera més reducció de temps
d’espera a les llistes sanitàries, mitjançant precisament aquest
major finançament.

I a la Conselleria de Salut li demanam que faci un estudi que
estudiï, valgui la redundància, les necessitats sanitàries de les
illes d’Eivissa i Formentera, que valori també la possibilitat de
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construcció d’un nou hospital a l’illa d’Eivissa. I que valori i
avaluï les necessitats d’infraestructures d’aquesta illa.

Demanam al Govern de l’Estat que faci una avaluació
diagnòstica de l’eficàcia del sistema educatiu..

I que hagi una colAlaboració  la Conselleria d’Educació i
Cultura i la Universitat de les nostres illes per a la implantació
de les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior i que
també hi hagi aquesta colAlaboració dels nous estudis
universitaris.

I a l Govern de l’Estat li demanam que per una part que
palAliï els dèficits d’inversió a l’illa de Formentera amb la
creació d’un jutjat de primera instància i instrucció, la creació
d’una comissaria de Policia Nacional, la construcció d’un
quarter de la Guàrdia Civil, manteniment de les actuacions fetes
i recuperació de les platges i dunes de Formentera. Que
s’impulsin les obres d’ampliació del Port de la Savina i la
recuperació dels circuit hídric de Ses Salines de Formentera.

Per altra part li demanam al Govern de l’Estat que pugui fer
front als compromisos adquirits i també a les necessitats que té
de noves inversions l’illa d’Eivissa. Que se redactin idò nous
plans de regadius. Que se posin en marxa una comissaria de
Policia Nacional a la Badia de Portmany i al municipi de Sant
Antoni. El Museu Puget i la Biblioteca Pública d’Eivissa i
Formentera. Que s’impulsin les obres d’ampliació i reordenació
del port de la ciutat d’Eivissa. I que faci públiques també les
ofertes d’adquisició de terrenys del litoral a les illes d’Eivissa
i Formentera.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posició, en primer
lloc té la paraula el representant del Grup Mixt, Hble. Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. Per anunciar que els diputats
d’Unió Mallorquina, que mantenim un pacte de governabilitat
amb el Partit Popular, votarem a favor de les seves propostes de
resolució. Sent partits distints i pensam distint en molts de
temes, sí que hem arribat a un acord de governabilitat i assumim
totes les propostes de resolució que presenta el Partit Popular.

Quant a la número 8, manifestar que nosaltres des d’Unió
Mallorquina hem presentat una alternativa que pensam és més
ambiciosa i més beneficiosa per als ciutadans de les Illes
Balears, com és tenir un concert econòmic. Però no estam en
contra que si no és possible aconseguir un concert econòmic es
negociï assolir un finançament per càpita, tal i com demana el
Partit Popular.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Per part del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula la Sra. Margalida
Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, des
del nostre grup a un seguit de propostes del Partit Popular hi
votarem a favor, d’altres ens abstendrem i d’altres votarem que
no. Intentaré anar una per una el més ràpidament possible.

En primer lloc a la número 1. El Parlament manifesta el seu
suport a la iniciativa del president del Govern encaminada a
aconseguir un pacte entre els grups polítics sobre la reforma de
l’Estatut d’Autonomia. Nosaltres ens abstendrem perquè ens
sorprèn molt que ara sigui una iniciativa del President. Vostès
són molt presidencialistes, ja ho sabem, fa molt de temps que hi
ha una ponència, precisament amb l’intent d’arribar a un pacte
entre els grups polítics per a la reforma de l’Estatut. Per tant, no
ha donat una iniciativa gens nova, sinó tot el contrari.
Precisament el que ha de fer és que la ponència pugui arribar a
la proposta que té el Grup Parlamentari Popular i així poder
arribar a un acord entre tots els grups polítics.

A la segona també ens abstendrem. La iniciativa del
president del Govern encaminada a aconseguir un pacte amb els
agents econòmics i socials. El Partit Popular, en aquestes
alçades, venir a fer una proposta, com si fos una iniciativa del
President. El President no té cap iniciativa. S’han fet moltes
propostes en aquest Parlament que han estat votades en contra
de forma continuada per part del Partit Popular. A més, vostès,
el Govern va fer una mesa amb els agents socials, sindicals,
etcètera i no va servir per res perquè no s’han tornat reunir. Per
tant, aquí no hi ha cap iniciativa del President, aquí hi ha un
intent per no fer res i després a sobre encara venir aquí i dir-nos
que és una iniciativa del President. Vostès votin quan se
presenten propostes en aquesta línia i sobretot, facin una feina
que vagi encaminada a aconseguir un pacte d’aquestes
característiques.

La tercer, quan se parla d’arbitrar  fórmules de cooperació
i colAlaboració amb els consells insulars d’acord amb les
circumstàncies de les nostres illes. Nosaltres també ens
abstendrem, perquè a part de no dir res..., no entenem la seva
política. És a dir, varen votar fa molt poc en contra de crear una
comissió de Presidents dels consells insulars, voten en contra.
I després vénen aquí a dir que s’han d’arbitrar fórmules de
cooperació i colAlaboració? El que han de fer és fer-ho i no venir
aquí per parèixer que el Parlament ha d’instar. Això s’ha instat
en moltes ocasions i no s’ha fet.

A la número 4 també ens abstendrem, perquè quan se parla
d’incrementar la dotació econòmica per als desplaçaments dels
esportistes, nosaltres entenem que l’esport és una competència
del Govern de les Illes Balears. I si hi ha un problema
d’aquestes característiques el que ha de fer el Govern és intentar
entendre-se amb el Govern central, si és que hi ha alguna
qüestió que no funciona respecte això. Nosaltres entenem que
el finançament i de la dotació econòmica han de venir per
moltes vies, evidentment aquestes poden ser una d’elles, però no
una qüestió tan concreta.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 69 /fascicle 4 / 4, 5 i 6 d'octubre del 2005 3493

 

A la número 5 votarem que sí. Entenem que en matèria de
turisme són necessaris plans de dinamització, etcètera.

A la número 6 ens abstendrem. Com se poden imaginar,
després d’haver tornat enrera tots els parcs naturals, després
d’iniciar un PORN mini, serà el parc més petit que existirà a tot
l’Estat espanyol i a més, el tema de la Serra de Tramuntana.
Nosaltres en aquest tema ens abstendrem perquè vostès en el
tema de conservació xerren molt, però a l’hora de la veritat se
gestiona poc aquesta conservació.

A la número 7 també ens abstendrem. De cop hi volta tot és
l’Estat, ara resulta que han de fer un conveni a Formentera per
dur aigua, una connexió de Consell-s’Estremera. Nosaltres
entenem que això, a part de què s’ha presentar un pla referit a
tots aquestes temes, creim que no poden venir amb aquestes
qüestions tan concretes i per això ens abstendrem.

A la 8 votarem que sí.

A la 9, el tema dels pressuposts generals, nosaltres ens
abstendrem perquè ja ho hem explicat en anteriors intervencions
que he tengut. 

A la 10 votarem que sí, perquè tot allò que sigui actuacions
relatives a prevenció de riscs en joves en edat escolar ens
semblen evidentment adequades.

A la número 11 votarem que no perquè venir aquí a dir que
ara s’ha d’elaborar un Pla d’acció per a l’ocupació femenina en
el marc del Pla d’ocupació de les illes. El Pla d’ocupació està
fet, si vostès se varen oblidar de posar l’ocupació femenina molt
malament ho va fer el Govern. Però realment ara no han de
venir amb una proposta d’aquestes característiques. Sobretot
perquè el pla l’ha de fer el Govern. En tot cas haurien de
demanar un pacte per l’ocupació, que és una altra cosa i un altre
concepte i en aquest sentit sí li podríem donar suport. Però un
pla el Govern n’és responsable.

La 12 li votarem que no, perquè evidentment no estam en la
línia de la seva política energètica, la consideram
malbaratadora, generadora de CO2, incomplidora del Protocol
de Kyoto i moltes altres coses més.

La 13 votarem que sí perquè entenem que és positiu que hi
hagi un impuls i foment del petit comerç.

La 14 votarem que sí, respecte la quota lletera.

La 15 votarem que no, és el tema de la variant de Ferreries,
ja ho hem explicat en altres intervencions.

La 16 votarem que sí, consideram que la construcció de
l’estació d’autobusos i aparcament subterrani a Sant Antoni és
una proposta positiva.

A la 17 ens abstendrem, tenim en compte que nosaltres
volem veure què és exactament la Hipoteca Jove. Sincerament
li he de dir que no ens fiam d’aquestes grans coses que pareix
que fa el Govern i després darrera moltes vegades només hi ha
fum, una foto, una roda de premsa, però després no hi ha. Per
tant, ara per ara nosaltres ens abstendrem.

A la 18 votarem que no. No estam d’acord amb aquest
conveni d’autopistes i autovies.

La número 19 li votarem que no. No estam d’acord amb el
dic exterior del Port de Ciutadella.

A la 20 votarem que sí, ja que tot el que sigui el Règim
Especial de les Illes Balears i per tant, colAlaborar amb el
Govern per donar suport financer, per desenvolupar el Pla de
transports ferroviaris...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Estam absolutament d’acord en allò
que és potenciar el transport públic, sobretot el ferroviari.

A la 21 també li votarem que sí, el tema del transport aeri.

A la 22 li votarem que sí.

A la 23 ens abstendrem perquè entenem que això ho ha de
fer el Govern, de fet ja ho hauria de tenir fet, tot el que són els
temes de seguretat i protecció de les platges.

A la 24 ens abstendrem. Creim que això ho ha de fer el
Govern de les illes i no sempre parèixer que si no ho fa Madrid
vostès no fan. Aquesta història continuada ens sembla
absolutament absurda.

La 25 li votarem que no, perquè, evidentment, consideram
que el que s’ha de fer, tal com nosaltres hem presentat una
resolució, és la remodelació i l’ampliació de l’hospital de Can
Misses.

A la 26 ens abstendrem, perquè l’avaluació entenem que
s’ha de fer, però no sabem molt bé perquè la proposen d’aquesta
manera.

A la número 27 ens abstendrem, perquè no s’entén, vull dir,
nosaltres per ventura és que és un tema de redacció, però no
s’entén molt bé aquestes directrius i el disseny del pla estratègic,
i per tant ens abstendrem.

I a la 28 i a la 29, tot i que hi ha alguns aspectes que estam
d’acord, per exemple a la 28 creim que és molt adequat que
l’illa de Formentera tengui un jutjat de primera instància, tengui
una comissaria de policia nacional, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Vaig acabant, Sr. President.
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..., tengui un quarter de la Guàrdia Civil i actuacions del
Ministeri de Medi Ambient, no estam d’acord amb les obres
d’ampliació del port de sa Savina i creim que la recuperació del
circuït hídric de Ses Salines ho ha de fer el Govern.

I per tant, ...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Oliver, jo li he de
reconèixer que, dins la incoherència general del Partit Popular
i de l’actual govern del Partit Popular, tant les propostes de
resolució com la seva explicació ha estat coherent amb aquesta
incoherència. Tots feim peticions a l’Estat, però és que més de
la meitat de les seves propostes de resolució són peticions a
l’Estat, clar, què feim? Pilotes fora, ja ho ha fet el president
aquests dos dies, aquí ningú té cap responsabilitat, ni el Partit
Popular ni el Sr. Matas, tot és culpa dels que governen a Madrid
quan no són dels seus. Però vaja, així i tot, anem a analitzar, si
ens dóna temps, les propostes de resolució.

La primera i la segona, nosaltres estam d’acord que hi hagi
un pacte per la reforma de l’Estatut, sempre ens hi hem
manifestat. I també estam molt d’acord que hi hagi un pacte
amb els agents econòmics per aquest nou model turístic. En el
que no estam d’acord és a donar suport a la iniciativa del
president, aquesta iniciativa ja existeix dins aquesta mateixa de
molts de grups i fins que el president no l’ha feta seva no ha
estat bona. Per tant, sí al pacte, no a les propostes de resolució.

A la número 3, ens abstendrem, perquè no volem, no podem
donar un xec en blanc sense saber quina és la proposta del
Govern sobre aquesta cooperació i colAlaboració i si no existeix
és perquè el Govern no l’ha posada en marxa.

4 i 5 sí. A la 6 també els votarem que sí, tot i que el termini
és una mica massa llarg, ja fa tres mesos de l’aprovació de la
LECO; vostès diuen d’aprovar-ho dins l’any 2006, per tant ja
serà per a la propera legislatura la posada en marxa d’aquest
desenvolupament de la LECO, però li votarem que sí.

A la número 7 ens abstendrem, perquè no sabem tampoc què
és el que volen dur a terme; què, què volen dur a terme, perquè,
a més de saber què volen fer, també és necessari saber com. I
com que nosaltres sabem com han duit a terme certes coses,
com autopistes, com volen fer el nou hospital, no donarem
suport a aquesta proposta de resolució.

A la número 8 també ens abstendrem, perquè no diu res,
manca una definició, manca la valentia de dir quin model de
finançament vol el Partit Popular. Però com que vostès no es
poden enfrontar al que diu el Sr. Rajoy, el Sr. Acebes i el Sr.
Zaplana perquè, si no, els renyarà, difícilment hi pot haver
aquest model aquí dins, perquè si no sabem quin és el seu model
no els donarem suport; però ens abstendrem perquè sí és
necessari que hi hagi un millor finançament.

A la número 9 nosaltres constatam que als pressuposts
generals de l’Estat és insuficient la dotació a aquestes Illes, però
també és cert que tenim un Govern que hauria de ser prou valent
per anar a negociar i dir als diputats del seu partit que ho
defensin allà dins. Per tant, esperam que facin això i esperam
que a qualque moment es pugui canviar. Nosaltres ens
abstendrem perquè altres vegades no n’hi ha hagut per culpa
seva, però sí que ja hem posar nosaltres una proposta de
resolució en el mateix sentit. Però no li votarem la seva.

A la 10 li votarem que sí, llàstima que no ho hagin fet
encara, però sí perquè duen dos anys i busques de govern.

A l’11 sí a un pla d’ocupació femenina, però també és una
llàstima que no l’hagin volgut fer abans, tot i que se li ha
demanat diferents vegades per altres grups d’aquesta Cambra.

A la número 12 li direm que no. Nosaltres no podem donar
suport a la seva política energètica i sobretot no podem donar
suport a la creació de més empreses públiques en aquestes Illes.

A la número 13 sí a un pla d’impuls i foment del petit
comerç; però li he de dir que duen dos anys i busques de govern
i a buenas horas mangas verdes.

A la 14 sí. La 15, com poden demanar l’encomana de gestió
d’un conveni que vostès tenen en els tribunals i que la resta els
ho han denunciat per ampliar-lo i donar-los més doblers? Llevin
la denúncia que vostès tenen posada, enviïn qualcú que sàpiga
negociar, a veure si és que vostès tampoc entenem de negociar
a Madrid, que els donin més doblers i que tengui -estan
disposats diuen-, per tant ho provin, que no es perdi per no
haver-hi anat. I llavors, carreteres més assenyades.

16 i 17 que sí. La 18 no, nosaltres pensam que és millor que
es negociï un nou conveni que aplicar-ne l’actual.

La 19 no, perquè va en contra fins i tot del que havia dit el
president aquests dies: definir un nou model turístic; però
continuen apostant per la destrossa del litoral. El president diu
que és definir un nou model turístic i una de les coses que s’ha
carregat el model turístic és la destrossa del territori i vostès hi
continuen apostant.

La 20 sí. La 21 sí, però el Partit Popular ja hagués pogut
defensar això mateix quan governava el Sr. Aznar i ja estaria
arreglat. Els actuals governants ho han posat a un nivell
superior, però encara podem millorar. La 22 sí, també s’hagués
pogut fer quan el Sr. Matas era ministre.

A la 23 els propòs una transacció, afegir al final “dotat amb
una línia d’ajudes adreçades als ajuntaments perquè es pugui fer
efectiva l’aplicació tant del decret com del pla”, perquè si no és
paper banyat, els ajuntaments no poden posar en marxa aquests
plans d’emergència a les platges perquè no tenen doblers.

A la 24, la reducció del temps d’espera, i de qui són les
competències de salut, de qui són les competències de salut? No
diuen que són prou competents per gastar quasi el doble amb un
hospital perquè tenen les competències i ara han d’anar a
Madrid que ens diguin per reduir les llistes d’espera? Per favor.
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25, estudi de les necessitats sanitàries d’Eivissa i
Formentera. I el Pla d’infraestructures sociosanitàries aprovades
per aquest govern, just fa un any, no sé si el fa? O no les
estudiava les necessitats sociosanitàries d’Eivissa i Formentera?
Perquè aquí passen dues coses: o aquest pla està mal fet, i
llavors s’han de revisar totes les illes, o qualque trampa hi ha en
aquesta cosa, perquè hi són les infraestructures sociosanitàries.
En un any han canviat tant Eivissa i Formentera que ara
necessiten fer-ho de nou? Per tant, o modifiquen tot el pla per
a totes les illes i reconeixen que el que havien fet a la
Conselleria de Salut no era bo, o ho deixam així com està.

La 26, només demanam a l’Estat una avaluació del sistema
educatiu i de l’aplicació de totes les mesures d’aquí. I de les
competències del Govern en matèria d’educació, no hi tenim res
a dir?

La 27 sí, però ja ho haurien d’haver fet abans. I la 28 i 29 sí
que és un “turri-burri” que recull aquesta gran aspiració que ara
s’ha despertat dins el Partit Popular d’independència per a
Formentera, ara s’han convertit en independentistes, hi
comencen a aplicar la d’Eivissa, i mesclen coses tan diferents
com un quarter de la Policia Nacional a Formentera i la reforma
d’un port. Vostès han fet aquestes dues propostes perquè, com
que no ens donaran votacions separades, puguin dir: han votat
en contra. Idò, miri, sí, els donam el gust: votam en contra
d’aquestes dues propostes. Si vostès duguessin unes propostes
coherents, ben articulades, amb les necessitats, però ara ...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Mascaró, per favor.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

... que governen els altres demanar-ho tot i quan governaven
els altres no donar res, sincerament no és una bona política.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. 29
propuestas de las cuales 16 instan al Gobierno del Estado, de las
cuales 2 son propuestas racimo por el contenido otras diez
cuestiones, en total confían 26 veces en el Gobierno del Estado
y 13 sólo en la comunidad autónoma. Y teniendo en cuenta que
de las cosas a las que se insta a hacer a la comunidad autónoma
buena parte de ellas se están haciendo o son obligación legal,
pues poca confianza tienen en su gobierno. ¿Qué van a confiar
los demás en su gobierno si ustedes no confían?

Este es el resultado lógico de un debate como el que vimos
ayer, en el cual pues se debatió con el enemigo exterior y con el
anterior; se hacen muchas propuestas de resolución contra el
enemigo exterior; contra el anterior este año de momento no,
este año no, pero ya se hará una propuesta para que se inste al

gobierno del pacto de progreso el próximo año, no me
extrañaría nada, después de ver un debate perdido entre el
horario del ferry, serias reflexiones sobre la patata y que acabó
con un diputado que, con la espada de Jesulín, partió en dos a
Ortega y Gasset, ese fue el broche de oro de ayer por la tarde.

Pero, en fin, entremos en la primera propuesta de resolución.
La primera se refiere a conseguir un pacto entre los grupos
políticos para la reforma del Estatuto de Autonomía. Bueno, ya
oímos al presidente, estamos de acuerdo en lo que haya
unanimidad, no lo ha dicho Groucho Marx, lo dijo el presidente,
estamos de acuerdo en lo que haya unanimidad. ¡Por favor, sólo
faltaría que no estuvieran de acuerdo en lo que haya
unanimidad! Es que yo creo que eso es un problema que el Sr.
Fiol tendría que tomar mano dura y tratar de resolverlo, ¿cómo
puede ser que alguien salga aquí y diga estamos de acuerdo en
lo que hay unanimidad? En lo que hay unanimidad se está de
acuerdo por definición.

Mire, que se haga por consenso no es iniciativa del
presidente, siempre se ha intentado hacer por consenso los
estatutos y las reformas de los estatutos de autonomía, lo que
pasa es que será difícil cuando nos encontramos con un
presidente que dice aquí: a mí lo que me interesa del Estatuto de
Autonomía es el dinero; esto lo dijo el presidente. Hizo falta
valor, yo que siempre he creído que es poco cobarde y eso, he
de reconocer que hace falta mucho valor y que lo tuvo ayer,
porque eso nadie lo dice, nadie se atreve a decirlo; se atrevió,
vino aquí y dijo: lo que importa es el dinero, lo demás le da
igual. Por eso un sabio, que está en el Comité de Sabios, y que
además de sabio es listo, dijo: me parece que al presidente no le
interesa para nada el Estatuto de Autonomía -y el sabio no era
del Partido Socialista, lo digo para las represalias y cosas de
estas.

Mire, por eso, nosotros, de momento, nos abstendremos en
este punto.

En el segundo punto, que es un pacto con los agentes
económicos y sociales sobre el modelo turístico de Baleares,
bien, está claro que ustedes quieren discutir el modelo turístico
fuera del Parlamento, tienen miedo al Parlamento, si pudieran
lo cerrarían.

(Remor de veus)

Sí, seguro, eso estoy absolutamente seguro.

(Rialles a la Sala)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No, dice la verdad, Sr. Presidente, manifiesta una voluntad
inequívoca del Grupo Parlamentario Popular que ya se ha
plasmado en prohibirme preguntas y prohibir comisiones, le
agradezco su sinceridad. Iremos al grano.

Mire, un pacto con los agentes económicos y sociales, el
presidente decía ayer: con los consells también. Llegan los más
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radicales y dicen: quita los consells, solamente agentes
económicos, la CAEB y alguien más, que venga algún sindicato
y esto y ya está. No, hombre, no, un pacto sobre el modelo
turístico tiene que hacerse con todas las fuerzas políticas. Si nos
acepta una transacción que se tiene que hacer en sede
parlamentaria, contando con todas las fuerzas políticas, nosotros
estaremos de acuerdo; pero si lo quieren hacer por fuera y
además sin contar ni siquiera con los consells, que ellos decían
que sí, pues, naturalmente, no les votaremos a favor.

La tercera tampoco no la votaremos a favor, porque tratar a
los consells, de acuerdo con sus circunstancias, pues esto,
perdone que se lo diga, pero Esporles y Puigpunyent son
tratados según sus circunstancias, el Ayuntamiento de
Formentera es tratado según sus circunstancias y sus
circunstancias lo están dejando en una situación ruinosa. Así
que, no votaremos a favor.

Que se insta al Gobierno del Estado a que aumente la
dotación económica por los desplazamientos de deportistas para
competiciones nacionales, van un poco con la chispa retardada,
porque esto ya se ha hecho, se ha incrementado un 20%, el
mayor incremento de la historia ha sido el que ha habido este
año por parte del Gobierno del Estado, claro.

La quinta, también votaremos que no. La sexta, sobre los
planes de ordenación, vamos a votar que no, no podemos votar
a favor de ningún recorte en áreas naturales, por eso votaremos
que no.

La séptima, que se refiere a unas tareas sobre llevar el agua
de un sitio para otro, etcétera, votaremos que sí. Hay algunas
que ya están hechas, entonces pues ya tiene la mitad de tarea
hecha, y de paso el que se encargue de esto del agua, pues le
podría pasar la factura al Sr. Delgado, ahora que ya son otra vez
amigos, a ver si paga el agua que debe Calvià, creo que son
unos 10 millones de euros. Está bien, está bien, vamos a pedir
al Estado y además pedir que se liquiden facturas.

La octava, bueno, la octava, una financiación por cápita que
se corresponda con el esfuerzo fiscal de los habitantes. Significa
esto que tanto dinero como se envía a Madrid, tanto dinero tiene
que volver; o sea el 50% más que Carod Rovira, porque claro,
Rovira dejaba el 50% para el Estado y otro 50% para Cataluña,
con una propuesta de maximus. Pero llegan aquí, los centro
liberal y no sé qué más, ¿no?, y van más allá que Carod Rovira,
el cien por cien del dinero de Baleares quede aquí. Eso sí, sin
descuidar la solidaridad con el resto de las comunidades
autónomas del Estado; ¿qué van a hacer dos días el Domund?
Si todo el dinero que va vuelve, ¿qué va a ir para el resto de las
comunidades autónomas? Nada, nada, no va a llegar nada. Esto,
como se entere Mariano, lo tienen claro, no van a ningún lado.

(Algunes rialles a la sala)

Mire, la novena, tranquilos, que me faltan 20. La novena,
dicen que el proyecto de presupuestos no responde a los
compromisos y lo quieren rechazar. Bueno, yo aunque sólo sea
porque las pensiones han subido, las pensiones más bajas han
subido muchísimo, aunque sólo sea por eso y por respeto a
nuestros pensionistas, no estaremos de acuerdo.

Sobre la décima, realizar acciones formativas, se insta al
Gobierno de las Islas Baleares a que haga acciones formativas
en materia de prevención de riesgos laborales, pero si es que la
ley les obliga; se obliga a cualquier empresa a que haga
prevención de riesgos laborales. O sea, a las empresas se les
obliga y al Gobierno le hemos de instar..., ¡Venga, hombre, por
favor, haz prevención de riesgos laborales! Por supuesto no lo
hará el conseller de Trabajo, porque no hay conseller de
Trabajo, este señor que viene aquí y esto no actúa como
conseller de Trabajo, lo hará el conseller de Interior, ya lo
verán, ya lo verán, si no al tiempo.

Un plan de acción para la ocupación femenina en el marco
del Plan de ocupación de las Islas Baleares. Mire, lo mejor sería
que se hiciera un pacto sobre ello, por eso votaremos que,
bueno, votaremos que sí de todas maneras, votaremos que sí
porque no es que sea malo que se haga, es mejor que se haga a
que no se haga, pero háganlo dentro de un pacto y no dentro del
Plan de ocupación, que solamente lo han firmado la mitad de los
sindicatos.(...) en el pacto que han firmado con todos, ¿se
acuerdan?

Bien, a la 12 también votaremos que no. A la 13 sí que
votaremos que sí. Bueno, ya por fin le van a parar los pies al Sr.
Cardona.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diéguez, per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Se insta a ejecutar un plan estratégico de impulso y fomento
del pequeño comercio y a evitar la deslocalización de empresa
de las Islas Baleares, supongo que esto trae consigo evitar que
se vaya otra vez a China el Sr. Juan Cardona a deslocalizar
empresas, porque es lo que está haciendo, ¿todos ustedes lo
saben, no? Bien, estamos de acuerdo.

La 14, que se territorialice la cuota lechera y que la
comunidad autónoma decida; mire, cuando a la Sra. Consellera
de Agricultura la dejen de presionar, pues, ya veremos, pero
¿cómo le vamos a decir que reparta ella la cuota lechera si la
están presionando? Cuando ya no la presionen, ya hablaremos,
pero de momento no se le puede confiar. Entiéndanlo, por eso
votaremos que no.

A la estación de autobús y aparcamiento de San Antonio
votaremos que sí.

Bueno, la Hipoteca Joven. La Hipoteca Joven va a tener un
éxito brutal, va a haber muchísimas y ¿saben por qué va a haber
muchísimas? Porque no va a haber un banco que dé una
hipoteca sin el aval del Gobierno, si ha venido Dios a verlos.
Miren, la hipoteca está garantizada, la hipoteca significa que
garantiza la devolución del préstamo el inmueble; entonces, si
además de ese aval, se da el aval del Gobierno, ¿qué pasará?
Que cuando vaya un joven a pedir una hipoteca, le dirán en el
banco: eh, ves a pedir el aval del Gobierno, ¿por qué?, porque
el banco tendrá otro aval. O sea al que le están haciendo
principalmente también un gran favor, ya veremos los detalles,
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es a los bancos que tendrán una doble garantía. Y cuando el
banco tenga un día que ejecutar esa garantía, el Gobierno tendrá
que dedicarse a desahuciar a los jóvenes que no han pagado la
hipoteca, tendrán que hacerlo.

Y por cierto, una hipoteca para los jóvenes, y la ponen con
comisiones de apertura, comisiones de cancelación, por favor,
podrían hablar con los bancos, ya que tienen garantía que quiten
las comisiones, que hay bancos que lo hacen sin garantía,
podrían lograr que éstos también lo hicieran.

Pasaré por encima, porque no tengo tiempo, la 18 votaremos
que no. La 19 también votaremos que no.

Bueno, si quiere complacer una amable petición, hablaremos
de Ferreries, si ustedes han denunciado el convenio ¿cómo van
a pedir licitar? La pasión por licitar, ¿qué tendrá la pasión por
licitar? La pasión por licitar, les lleva a pedir licitar una obra
que está en un convenio que lo tienen en el Juzgado. No, no, no,
ustedes lo que quieren es licitar la obra.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Diéguez, per favor, vagi acabant. Digui quin
és el sentit del vot, si és tan amable.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Haré lo que pueda, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Pues, yo también, yo también.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

La 22, aumento significativo de la delincuencia que ha
sufrido nuestra comunidad, se dice, aumento significativo. Sr.
Rodríguez, y la policía turística, más seguridad, ¿se acuerdan?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rodríguez, per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Y la mayor seguridad? Mire, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, li don mig minut per acabar de dir el que hagi
de dir.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Es más de lo que me darían otros, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, ja està bé.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Mire, la delincuencia aumenta en lugares donde hay crisis
económicas, sí, y ¿cómo puede ser que aquí vayan tan bien las
cosas y aumente la delincuencia? Será el primer país del mundo
en el que pase esto así. En cualquier caso le diré una cosa: la
delincuencia que sí que ha aumentado es la juvenil, que
justamente es en la que ustedes tienen competencias. ¿Qué es lo
que hacen?, no hacen nada.

A la 23 votaremos que sí; a la 24 votaremos que no; a la 25,
que sí. A la 26 votaremos que no porque, ¿para qué instar al
Gobierno del Estado a que haga una evaluación diagnóstica del
sistema educativo? Yo creo que el Sr. Fiol lo puede hacer.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, per favor, digui el que vota a les altres dues i no
entri en el debat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Bueno, pues acabo porque no...

EL SR. PRESIDENT:

No, acabi o acab jo.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Bueno, estamos bien. Mire, a la 25 votaremos que sí; a la 26
votaremos que no; a la 27 votaremos que sí, es la que se refiere
a los estudios universitarios; y a la 28 y a la 29 estamos de
acuerdo con varias cosas de las que se ponen en la 28 y en la 29
pero votaremos que no porque hay un totum revolutum que no
nos permite votar a unas que sí y a otras que no.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

Bé, ara... Sí, Sr. Oliver? Per què em demana la paraula, si és
tan amable?

EL SR. OLIVER I MUT:

S’han proposat una sèrie de transaccions, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte.

EL SR. OLIVER I MUT:
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I és per dir que no podem acceptar, ens sap greu però no
acceptam la transacció que ha presentat Unió Mallorquina. He
de dir que tampoc no podem acceptar la transacció del Partit
Socialista de Mallorca, i efectivament tampoc no acceptarem la
bufonada que ha proposat el Sr. Diéguez.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Em pareix que també hi havia una transacció
que s’havia demanat al PSM. Sí, el Sr. Riudavets té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, Sr. President. Tres transaccions, tenc jo demanades.
Dues, del Partit Socialista, que una fa referència a la proposta de
resolució número 3, que ens demanen substituir espoli fiscal per
dèficit històric; són dos temes diferents que no consideram que
siguin intercanviables, no ho podem acceptar. Després a la
número 40 també el Partit Socialista ens complementa i ens
aclareix a quin alumnat es refereix la proposta de resolució i per
tant l’acceptam.

I la que fa referència a la transacció que ens ha demanat el
Partit Popular a la proposta número 2 nostra, que demana afegir
“respectant el marc constitucional”, creim que és una obvietat
que no podem assumir. Sempre hem respectat el marc
constitucional, encara que sigui a vegades a disgust. Per tant no
té sentit afegir obvietats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant..., PSM número 40... Sí, per favor,
Sr. Nadal?

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Només per manifestar que, de les
transaccions que ens han proposat, acceptam la del Grup
Socialista. No podem acceptar la del PSM i tampoc no podem
acceptar la del Grup Popular. I volem manifestar que no tenim
constància que nosaltres haguem proposat cap proposta de
transacció al Grup Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Nadal, si és tan amable, la del Grup Socialista quin
número és?

EL SR. NADAL I BUADES:

A l’article 4, que era la supressió de “Govern de l’Estat”.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Rosselló, té la paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, el nostre grup accepta les
transaccions del Grup Socialista a la resolució número 21, sobre
el tema de ponència de l’Estatut d’Autonomia, i a la número 33

també una transacció del Grup Socialista, que també ha
plantejat el PSM, sobre la variant de Ferreries. I no acceptam la
transacció del Partit Popular a la número 14 sobre el tren
d’Alcúdia i Cala Rajada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Bé, idò, ara, si són tan amables, amb els
serveis tècnics de la casa hem preparat com serà l’agrupació de
les distintes votacions perquè vostès també les tenguin a mà i
així sigui més fàcil per a tots. 

Per tant, si un uixer de la casa es vol acostar a Presidència...
Entregui-ho als diferents portaveus.

Bé, quan les tenguin veuran que estan agrupades. Ara, si
volen que facem un recés... Bé, feim un recés de 2 minuts i els
ho explicam.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, senyores i senyors diputats, s’ha fet un esforç per veure
si podem abreujar el tema de les votacions i vull agrair als
tècnics de la casa i al Sr. Valenciano que també ha fet molta
feina en aquest sentit.

Per tant, sense més preàmbuls començarem a votar les
propostes del Partit Popular que va ser el primer que les va
presentar.

Passam a votar les propostes número 3 i número 9
conjuntament.

Senyores i senyors diputats passam a votar.

30 vots a favor, 19 en contra, 7 abstencions.

Votam la proposta número 7.

Passam a votació.

49 vots a favor, cap en contra, 7 abstencions.

Passam a votar les propostes 1 i 2 conjuntament.

Passam a votació.

31 vots a favor, 4 en contra, 21 abstenció.

Passam a votar la proposta 24.

Passam a votació.

30 vots a favor, 23 en contra, 3 abstencions.

Passam a votar les propostes 4 i 6.

Passam a votació.

34 vots a favor, 19 en contra, 3 abstencions.
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Passam a votar les propostes 17 i 27.

Passam a votació.

53 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions.

Passam a votar la proposta número 23.

Passam a votació.

49 vots a favor, cap en contra, 7 abstencions.

Passam a votar les propostes 12, 15, 18, 19, 26, 28 i 29.

Passam a votació.

30 vots a favor, 26 en contra, cap abstenció.

Passam a la votació de la proposta 25.

Passam a votació.

49 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

Passam a votar la proposta número 11.

Passam a votació.

52 vots a favor, 3 en contra, 1 abstenció.

Votam la proposta número 8.

Passam a votació.

33 vots a favor, 19 en contra, 4 abstencions.

Ara passam a votar les propostes número 5, 14 i 22.

Passam a votació.

37 vots a favor, 19 en contra cap abstenció.

I les propostes número 10, 13, 16, 20 i 21 crec que se poden
aprovar per unanimitat perquè tothom... no importa votem
perquè tothom ha donat el seu vist i plau.

Ara senyors i senyors diputats passam a votar les propostes
del Partit Socialista Obrer Espanyol.

Començam per la proposta número 25.

Passam a votació.

23 vots a favor, 30 en contra, 5 abstencions.

Passam a votar les propostes 5, 14, 15, 23, 24, 31, 33, 34, 35,
41 i la número 2.

Senyores i senyors diputats passam a votació.

26 vots a favor, 30 en contra, 2 abstencions.

Passam a votar les propostes 6 i 13.

Passam a votació.

55 vots a favor, 1 en contra, 2 abstencions.

Passam a votar la proposta número 3.

Passam a votació.

23 vots a favor, 30 en contra, 5 abstencions.

Passam a votar les propostes 1, 4, 7, 11, 16, 17, 18, 21, 26,
30, 32, 37, 38, 39, 40 i 36.

Passam a votació.

26 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció.

Passam a votar la proposta número 12.

Passam a votació.

54 vots a favor, 2 en contra, cap abstenció.

Passam a votar les propostes número 9, 10, 19, 20, 27 i 28.

Passam a votació.

28 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció.

I ara votam les propostes... Bé, se donen aprovades per
assentiment i per unanimitat les 8, 22 i 29.

Ara passam a votar les propostes del PSM.

Votam la proposta 90 i 93.

Passam a votació.

7 vots a favor, 30 en contra, 21 abstencions.

Votam la proposta número 91.

Passam a votació.

7 vots a favor, 49 en contra, 2 abstencions.

Passam a votar les 19, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 51,
52, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 97, 99 i 78.

Passam a votació.

26 vots a favor, 30 en contra, 2 abstencions.

Ara passam a votar les 49, 20, 37, 59, 68 i 89.

Passam a votació.

56 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

Passam a votar la proposta número 81.

Passam a votació.
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7 vots a favor, 33 en contra, 18 abstencions.

Passam a votar la proposta número 100.

Passam a votació.

7 vots a favor, 51 en contra, cap abstenció.

Passam a votar les propostes número 39, 40, 41, 42, 43, 48,
50, 54, 58, 71, 74, 75, 76, 77, 92, 94, 95, 98, 25, 31 i 70.

Passam a votació.

26 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció.

Passam a votar la proposta número 12.

36 vots a favor, 19 en contra, 3 abstencions.

Passam a votar la proposta número 80.

9 vots a favor, 31 en contra, 18 abstencions.

Passam a votar la proposta número 46.

39 vots a favor, 1 en contra, 18 abstencions.

Votarem les propostes 13 i 3. Passam a votació.

9 vots a favor, 49 en contra, cap abstenció.

Passam a votar les propostes 16, 47 i 67. Passam a votació.

39 vots a favor, 19 en contra, cap abstenció.

Passam a votar les propostes 11, 14, 17, 18, 21, 23, 28, 29,
45, 53, 57, 72, 79, 82, 96, 1 i 4. Passam a votació.

28 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció.

Per assentiment s’aproven les propostes números 5, 6, 7, 8,
9, 10, 15, 22, 36, 44, 62, 65, 66, 69 i 73. 

I ens en queda una que és la número 2. Passam a votació.

28 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció.

Passam a votar les propostes del Grup Mixt. 

Passam a votar la proposta número 2. Passam a votació.

54 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions.

Passam a votar la proposta número 5. Passam a votació.

32 vots a favor, 3 en contra, 23 abstencions.

Passam a votar les propostes 7 i 8. Passam a votació.

50 vots a favor, 3 en contra, 4 abstencions.

Passam a votar la proposta número 6. Passam a votació.

32 vots a favor, 25 en contra, cap abstenció.

Passam a votar la proposta número 11. 

36 vots a favor, 22 en contra, cap abstenció.

Votam les propostes 9 i 10. Passam a votació.

55 vots a favor, 3 en contra, cap abstenció.

Passam a votar la proposta número 12. Passam a votació.

36 a favor, 18 en contra, 4 abstencions.

Passam a votar la proposta número 3. Passam a votació.

54 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

La proposta número 14. Passam a votació.

9 vots a favor, 49 en contra, cap abstenció.

Passam a votar la proposta número 15.

28 a favor, 30 en contra, cap abstenció.

I ara votam..., bé, no les votam perquè s’aproven per
assentiment les números 4, 13 i 1.

I ara passam ja a la darrera votació, que correspon al Grup
d’Esquerra Unida i Els Verds.

Començam per la proposta número 2. Passam a votació.

23 vots a favor, 29 en contra, 6 abstencions.

Ara votam les propostes números 4, 16, 17, 24, 26, 36, 37 i
33. Passam a votació.

26 a favor, 30 en contra, 2 abstencions.

Votam les propostes 3, 13, 19 i 27. Passam a votació.

56 a favor, cap en contra, 2 abstencions.

Votam la proposta número 10. Passam a votació.

3 a favor, 51 en contra, 4 abstencions.

Votam les propostes 6, 8, 9, 20, 22, 23, 25, 30, 32 i 35.
Passam a votació.

26 a favor, 32 en contra, cap abstenció.

Votam les propostes 7 i 18. Passam a votació.

56 a favor, 2 en contra, cap abstenció.

Votam les propostes 21, 1, 28, 29, 31 i 14. Passam a votar.

28 a favor, 30 en contra, cap abstenció.



I queden aprovades per assentiment les números 5, 11, 12,
15 i 34.

I, senyores i senyors, s’aixeca la sessió.

(Alguns aplaudiments)

DIARI DE SESSIONS
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PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS
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