
 

DIARI DE SESSIONS DEL
PLE

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 VI legislatura Any 2006 Núm. 101
 

Presidència
del Molt Honorable Sr. Pere Rotger i Llabrés

Sessió extraordinària celebrada dia 11 de juliol del 2006, a les 20.00 hores

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PREGUNTES:

1) RGE núm. 5978/06, de l'Hble. Diputat Sr. Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a colAlaboració entre
el Consell Superior d'Esports i la Conselleria de Presidència. (Retirada). 5174

2) RGE núm. 5979/06, de l'Hble. Diputat Sr. Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions en relació
amb el nou hospital de Menorca. (Retirada). 5174

3) RGE núm. 5980/06, de l'Hble. Diputada Sra. Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per a
dones que demanen reducció de jornada. (Retirada). 5174

4) RGE núm. 5981/06, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a justificació per part de
l'Ajuntament de Petra de la subvenció per al centre de dia de Ca Ses Monges. (Retirada). 5174

5) RGE núm. 5982/06, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions realitzades
pel Consell Superior d'Esports en els darrers dos anys. (Retirada). 5174

6) RGE núm. 5983/06, de l'Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències per pescar des
de l'embarcació. (Retirada). 5174

7) RGE núm. 5984/06, de l'Hble. Diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a casos de



5174 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 101 / 11 de juliol del 2006 

 

transfuguisme a Mallorca. (Retirada). 5174

8) RGE núm. 5985/06, de l'Hble. Diputada  Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació
de l'impost de successions i donacions. (Retirada). 5174

9) RGE núm. 5986/06, de l'Hble. Diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòria de
sessions extraordinàries per tramitar projectes de llei. (Retirada). 5174

10) RGE núm. 5987/06, de l'Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions per
reduir el nombre d'interins. (Retirada). 5174

11) RGE núm. 5988/06, de l'Hble. Diputat Sr. Eduardo Puche i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a entrada en
funcionament de la primera línia de metro. (Retirada). 5174

12) RGE núm. 5989/06, de l'Hble. Diputada Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a novetats en
matèria de seguretat de platges. (Retirada). 5174

II. PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 5444/06, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació del Consell de Participació de la Dona. 5176

2) RGE núm. 7122/05, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació del fons de finançament per a la modernització
de destins turístics madurs (FOMIT). 5179

EL SR. PRESIDENT:

Començam la tercera sessió plenària extraordinària.
Pregaria un poquet de silenci, moltíssimes gràcies. 

El primer punt de l’ordre del dia consisteix en el debat de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant ple.

Sí, Sr. Huguet?

I.1) Pregunta RGE núm. 5978/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a colAlaboració entre el Consell Superior
d'Esports i la Conselleria de Presidència.

I.2) Pregunta RGE núm. 5979/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a previsions en relació amb el nou hospital de
Menorca.

I.3) Pregunta RGE núm. 5980/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajudes per a dones que demanen
reducció de jornada.

I.4) Pregunta RGE núm. 5981/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a justificació per part de l'Ajuntament de Petra de
la subvenció per al centre de dia de Ca Ses Monges.

I.5) Pregunta RGE núm. 5982/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a inversions realitzades pel Consell Superior
d'Esports en els darrers dos anys.

I.6) Pregunta RGE núm. 5983/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a llicències per pescar des de l'embarcació.

I.7) Pregunta RGE núm. 5984/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a casos de transfuguisme a Mallorca.

I.8) Pregunta RGE núm. 5985/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificació de l'impost de
successions i donacions.

I.9) Pregunta RGE núm. 5986/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a convocatòria de sessions extraordinàries per
tramitar projectes de llei.

I.10) Pregunta RGE núm. 5987/06, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a previsions per reduir el nombre
d'interins.

I.11) Pregunta RGE núm. 5988/06, de l'Hble. Diputat
Sr. Eduardo Puche i Castillejo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a entrada en funcionament de la primera
línia de metro.

I.12) Pregunta RGE núm. 5989/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 101 / 11 de juliol del 2006 5175

 

Popular, relativa a novetats en matèria de seguretat de
platges.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President, per una qüestió d’ordre, per fer constar que el
nostre grup parlamentari, que es pren molt seriosament
l’activitat parlamentària -com esperam que tots puguin
demostrar d’ara endavant, perquè fins ara ho hem vist així, que
es prenen també seriosament aquesta activitat parlamentària-,
va presentar una bateria de preguntes, de 12 preguntes, amb
altres dos punts de l’ordre del dia, vam intentar en tot moment
que imperés la coherència, que imperés el bon seny i que
imperés un acord, fent possible que en els plenaris que
presumiblement s’han de celebrar dia 18 i dia 25 i en el d’avui
es poguessin compaginar les preguntes proposades pel Grup
Parlamentari Socialista, les iniciatives socialistes, amb les
preguntes presentades per nosaltres, sense malmetre en cap cas
el control al qual tenen tot el dret d'exigir i presentar els grups
de l’oposició. 

A la vista de l’actitud que s’ha mantingut al llarg d’aquests
plenaris en els quals el grup parlamentari sí que avui ha
demostrat, com ha demostrat des del principi, que participa en
els plenaris, presentant debats, presentant propostes i votant,
sigui qui sigui el que presenta la proposta, i no fer del
Parlament una algarada, nosaltres entenem que s’ha volgut
visualitzar aquí que el grup parlamentari el que feia era un
boicot a la iniciativa del Grup Parlamentari Socialista. Res més
enfora de la nostra intenció. Volem negociar i arribar a acords.
I com a mostra jo li present un escrit perquè les preguntes han
de ser retirades una a una per tots els diputats que les presentin,
jo li faig arribar un escrit on cada un dels diputats que ha signat
la pregunta avui, en aquest plenari, retira la seva pregunta i
retira la seva pregunta lamentant que no hagi estat possible fer
normal el que sempre ha estat normal, i fer normal el que ens
ha exigit el Grup Parlamentari Socialista, que es pogués fer
control del Govern.

Per tant, el Grup Parlamentari Socialista avui ha pogut
plantejar 12 preguntes de control al Govern i les seves
propostes, nosaltres, en ares a poder recobrar aquest tarannà i
aquest bon seny que ha d’imperar en el Parlament, ja els
anuncio que fins que no puguem arribar a un acord de
normalitat en aquest parlament, no plantejarem preguntes fora
del període de sessions ordinari. 

Moltes gràcies i don per retirades aquestes preguntes.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sra. Armengol. Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Si, gràcies, Sr. President. Jo crec que el Grup Parlamentari
Popular fa bé en retrocedir en una qüestió que era realment
sorprenent, que és que la fiscalització i el control al Govern qui
l’ha de dur, qui l’ha de fer són els grups parlamentaris que
estam a l’oposició i, evidentment, el Sr. Huguet és prou

conscient del ridícul que estava fent el Grup Parlamentari
Popular plantejant aquest plenari extraordinari. De totes
formes, vull dir que per a nosaltres no hi ha cap problema, el
Partit Popular que faci el que trobi que ha de fer, ara hauria de
quedar clara una cosa, qui ha romput la normalitat en el
Parlament de les Illes Balears és el Govern de les Illes Balears,
de cap manera no estam d’acord, ni podem permetre, ni podem
admetre que es doni la culpa a l’oposició d’aquesta situació
esperpèntica que està vivint el Parlament gràcies a l’actitud
prepotent que ha mantingut el Govern de les Illes Balears i que
no ha volgut ni parlar ni dialogar amb els grups parlamentaris
que estam a l’oposició. 

Aquesta és la realitat. Qui hagués pogut demanar els
plenaris extraordinaris amb un ordre del dia, amb les preguntes
i les proposicions no de llei era el Govern, i aquesta era la
proposta que va fer el Grup Parlamentari Socialista a la Junta
de Portaveus i que va ser negada per part del Govern de les
Illes Balears i per part del Grup Parlamentari Popular. El
Govern podia demanar plenaris extraordinaris amb un ordre del
dia ordinari, on hi cabés el torn de control i on hi cabés la
iniciativa legislativa. El Govern no va fer això. Va demanar
allargar el període ordinari de facto, fent una tramitació
legislativa exclusivament amb un paper que nosaltres
consideram que no s’ajusta a dret. I aquest és el problema que
hem defensat des del Grup Parlamentari Socialista. Vostès han
fet el ridícul més espantós fent convocar aquest plenari
extraordinari per fer 12 preguntes de control al Govern de les
Illes Balears que ara retiren perquè se n’adonen del ridícul que
farien en aquesta sessió extraordinària, Sr. Huguet.

I li agraesc que retiri aquest plenari perquè realment era
sorprenent, era ridícul el control que volien fer al Govern, però
vostè sap el que està passant aquí, i el que està passant és que
han romput les regles del joc en el Parlament, que el Govern,
premeditadament i d’una forma prepotent, ha romput les regles
del joc d’aquest parlament. Això és el que està succeint, i una
vegada més ...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

...des del Grup Parlamentari Socialista tornam estendre la
mà a la racionalitat. Si fan les coses d’acord a dret tenen el
nostre suport, si les volen fer per la via d’allò no legal no tenen
el nostre suport, i no tenen el nostre suport en “avassallar” al
Parlament de les Illes Balears. Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, senyores,... Sí, Sr. Huguet, però és que no podem entrar
dins un debat, no, no,... 

EL SR. HUGUET I ROTGER:
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Sr. President, vostè sap que jo acataré,...

EL SR. PRESIDENT.

No podem entrar en un debat. Vostè ha fet la seva
intervenció.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Vostè sap que jo acataré, com no pot ser d’una altra manera,
el que vostè disposi, jo deman la paraula perquè jo he fet ús de
la paraula per retirar una proposta sense entrar en judicis de
valor, sense entrar en cap judici de valor. Aquí s’ha entrat en
judicis de valor i fins i tot s’han interpretat les intencionalitats.
Jo l’únic que volia és aclarir dues qüestions.

Primer, cap grup parlamentari, cap grup parlamentari, cap,
cap, ni nosaltres ni vostès, no tenen en aquest moment dret per
dir si el que ha fet el Govern s’ajusta o no s’ajusta al
Reglament.

(S’escolten veus de fons)

Vostè qualifica que no s’ajusta al Reglament, el Govern ha
fet ús de la prerrogativa reglamentària, un ús de la prerrogativa
reglamentària, l’oposició ha fet ús d’una prerrogativa
parlamentària i per això han debatut. Jo l’únic que he dit és que
nosaltres també fent ús d’una prerrogativa parlamentària hem
presentat preguntes de control al Govern i propostes també
d’actuació en aquest parlament que després es veuran. I que
vam intentar amb ambdues fer aquests plenaris d’una manera
compartida, a la vista que no ha estat possible i a la vista que
nosaltres sí que hem participat en tots els debats i hem votat en
tots els debats perquè és la nostra obligació, amb independència
d’on vinguessin, he anunciat que retiràvem aquestes preguntes
perquè no es malinterpretés el nostre paper, i he anunciat que
no presentaríem nova iniciativa de preguntes mentre no
poguéssim arribar a un acord amb el Grup Parlamentari
Socialista. Sense fer cap judici de valor, d’intencionalitat. 

Aquesta ha estat la meva intervenció. Lamentant, això sí,
que encara no s’hagi pogut arribar a aquest acord, però no es
perd per nosaltres, l’aigua dins un paner no es perd per un únic
forat. 

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passarem al segon punt de l’ordre del dia que
correspon a les proposicions no de llei.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 5444/06,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
creació del Consell de Participació de la Dona.

En primer lloc  debatrem la RGE núm.5444/06, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació del Consell

de participació de la dona. Per defensar la proposició no de llei
té la paraula la Sra. Carme Feliu.

LA SR. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, ja ho
vaig anunciar fa un parell de dies quan vàrem tenir el debat
sobre la proposició de llei del PSOE sobre la creació del
Consell de la dona, aquell dia jo ja vaig anunciar que des del
Grup Parlamentari Popular estàvem totalment a favor de
potenciar la creació i la participació de qualsevol colAlectiu que
treballi en defensa dels drets de les dones i, com no pot ser
d’altra manera, estam totalment a favor de la creació d’un
consell que nosaltres anomenam Consell de participació de les
dones.

Nosaltres som un partit que tenim paraula i també, ja vaig
anunciar que faríem una transacció a l’esmena que presentava
el PSOE sobre la creació del Consell de la dona, proposant
anomenar-lo Consell de participació de la dona, i també vaig
anunciar que presentaríem la proposició no de llei que veim
avui aquí.

Tenim clar tots que en l’aplicació de polítiques específiques
per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, per part
dels governs és necessària i és aconsellable també la creació
d’organismes que tenguin com a objecte ser interlocutors de les
dones, a través de les associacions, per al desenvolupament
d’aquestes polítiques, a més també de fomentar
l’associacionisme ...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor, si són tan amables.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

...entre les dones per a la defensa dels seus drets. Així, la
creació del Consell de participació de les dones de les Illes
Balears suposa un reconeixement al paper de les organitzacions
de dones que desenvolupen, per tal d’aconseguir una societat
més justa i igual per a dones i homes. I nosaltres consideram
que ha de ser la mateixa Llei de la dona la que ha de recollir la
creació d’aquest consell de participació al mateix temps que
consideram que el seu desenvolupament ha de ser via
reglament.

Volem, d’aquesta manera, que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern perquè en el desenvolupament
reglamentari de la Llei de la dona creï el Consell de
participació de la dona, com a organisme consultiu i
participatiu de les administracions públiques de les Illes
Balears, adscrit a l’Institut Balear de la Dona. Proposam també
que entre els seus objectius prioritaris hi hagi oferir una via de
lliure adhesió per fer efectiva la participació de les dones a
través de les associacions i federacions de dones, difondre els
valors d’igualtat, defensar els drets i els interessos de les dones,
fomentar l’associacionisme de les dones, ser un interlocutor
vàlid davant l’administració pública de la comunitat autònoma
de les Illes Balears en referència a la problemàtica de les dones
relacionant-se amb elles mitjançant l’Institut Balear de la Dona.
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I quant a les funcions proposam que siguin les següents:
promoure mesures i formular suggeriments a l’administració
pública; ser escoltat abans de l’aprovació de plans d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes; participar en el Consell
rector de l’Institut Balear de la Dona; fomentar les relacions
entre les organitzacions de dones; impulsar la creació de
consells de participació locals i insulars; recollir i canalitzar les
iniciatives i els suggeriments que siguin adreçats per persones
o colAlectius no representats dins el mateix Consell de
participació de les dones de les Illes Balears.

Proposar també als poders públics l’adopció de mesures
relacionades amb els objectius que són propis del Consell de
participació de les dones i instar que es garanteixi el
compliment dels drets de les dones a tots els àmbits; ser
informat de tots els projectes presentats, així com també de les
quantitats assignades.

I proposam també que siguin components de ple dret del
Consell de participació de les dones de les Illes Balears les
associacions de dones o federacions constituïdes per dones dins
la comunitat autònoma de les Illes Balears legalment
constituïdes i legalment inscrites; les seccions de dones de les
altres associacions en caràcter social i que estiguin també
legalment constituïdes, a la vegada que constitueixin una entitat
diferenciada en plena autonomia funcional; la secció de la dona
de sindicats i patronals més representatius dins l’àmbit de la
comunitat autònoma i de partits polítics amb representació
parlamentària; i les persones designades pels titulars de les
conselleries de Treball, de Salut, d’Educació i d’Economia. 

I ja per acabar, seré ràpida, només insistir en un punt, i és
que amb la nostra proposta, el que volem és que el Govern en
el desenvolupament reglamentari de la Llei de dona creï aquest
Consell de participació de la dona com a organisme consultiu
i participatiu de les administracions públiques de les Illes
Balears, adscrit, com he dit abans, a l’Institut Balear de la
Dona. Crec que del que es tracta és de fer un reconeixement
explícit al paper que les organitzacions de les dones
desenvolupen per tal d’aconseguir una societat més justa i més
igual per a dones i per a homes.

Vull acabar únicament recordant que l’avantprojecte de la
Llei orgànica per a la igualtat efectiva de les dones i els homes,
recull en el seu article 74 la creació del Consejo de
participación de la mujer como órgano colegiado de consulta
y de asesoramiento adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, crec que d’aquesta manera aconseguirem anar  d’una
manera més equilibrada amb la llei estatal i evitar qualsevol
tipus de problemes d’incompatibilitats. A la vegada que també
hem d’agrair que a la llei estatal s’han recollit totes,
pràcticament totes i cada una de les esmenes i alAlegacions que
la directora de l’Institut Balear de la Dona va fer, i d’aquesta
manera, una d’aquestes és que es contempli la participació dels
consells autonòmics de la dona i també ho recull la mateixa llei.
I d’aquesta manera nosaltres demanaríem que donin suport a
aquesta proposició no de llei que no fa més que intentar
adequar al màxim la Llei de la dona a nivell estatal amb la Llei
autonòmica de la dona.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Feliu. Pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, Sra. Rosselló té la paraula. 

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, utilitzaré unes paraules que ja va
dir, a un moment, a una situació diferent, un diputat que en
aquest moment no es troba aquí, que és el Sr. Sampol per dir
que ja és el súmmum, és a dir, és el súmmum que estiguem en
el tercer ple, un ple a més convocat pel Partit Popular, per
únicament i exclusivament dur proposicions o dur propostes del
grup parlamentari majoritari després d’haver estat aquí amb una
situació durant tot l’estiu que jo crec que és absolutament un
insult a aquesta cambra, i per tant, a la institució màxima
representativa dels ciutadans de les Illes Balears. Ho vull dir
això en primer lloc perquè crec que, a més, nosaltres com a
grup parlamentari,...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor. Moltes gràcies.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Fa una estona la vicepresidenta deia que això demostra el
que són, mirant-nos a nosaltres, això demostra el que són cada
vegada que parla aquesta diputada, idò evidentment sempre hi
ha crits i renous. Bé, dir que evidentment el nostre grup, que a
més ni tan sols no pot presentar cap tipus de proposicions ni res
que se li assembli, evidentment ens sentim absolutament en una
situació que, com dic, creim que és un insult a aquesta cambra
i als representants de la ciutadania. 

En segon lloc, també dir que respecte a aquesta proposta
que ha pogut fer el Partit Popular, que  no entraré a debatre
perquè ja s’ha fet en moltes ocasions, he de dir que el
Parlament i els diputats i diputades del Grup Parlamentari del
Partit Popular el que haurien de fer hauria de ser aplicar en
aquest mateix parlament una qüestió que tan es defensa que és
la conciliació de la vida familiar i laboral de les dones,
diputades en aquest cas, jo mateixa que no se m’ha donat
l’oportunitat per poder exercir aquest dret, precisament per la
seva manca d’organització i per la seva decisió unilateral
d’organitzar un parlament on no s’ha tengut en compte en
absolut la conciliació d’aquests dos termes que jo consider
fonamental.

I en tercer lloc, dir respecte a la proposta que fa, ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un poc de silenci.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Ho veu el que són els senyors i senyores del Partit Popular?
Dit, i entrant en el que suposa el tema d’aquesta proposició no
de llei que du aquí dir que a nosaltres també, ... tornaré a dir
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que és el súmmum, que després de venir en dues ocasions, en
dues ocasions que s’han duit, una per una part el Partit
Socialista, concretament fa quasi bé dos anys, que es va discutir
una proposició no de llei de creació del consell de la dona que
va rebutjar el Partit Popular, que ara es dugui en aquestes
alçades i en una sessió extraordinària d’aquest tipus, ens sembla
absolutament, com dic, un insult fins i tot al mateix
funcionament, no només del Parlament sinó també el
funcionament mateix del que és un parlament d’intentar arribar
a acords en temes en els quals, a més, hi ha una demanda tan
important per part de la plataforma que la conformen més de 7
associacions de dones.

En segon lloc, també dir que dur avui aquí, avui aquí, a una
sessió extraordinària a les vuit de l’horabaixa, dur una
proposició no de llei de creació del Consell de la Dona, quan
nosaltres vàrem dur, tota l’oposició, tota l’oposció, precisament
perquè no ho feia el Partit Popular, vàrem dur aquí una
proposició de llei perquè es pogués aprovar, almanco iniciar la
tramitació, resulta que a això el Partit Popular va votar en
contra, que a més el mateix dia o el dia abans, va registrar el
Registre aquesta proposició no de llei, i després de rebutjar-la
vénen aquí, com dic, amb aquesta situació absolutament
esperpèntica,  a voler i a dir que s’ha de crear el Consell de la
Dona. A nosaltres ens sembla, ens sembla que això és la pitjor
manera de fer política. Ja ho han dit abans anteriors companys
diputats, que realment el que s’ha vist en aquesta cambra, no
s’havia vist mai en molts d’anys i realment això és lamentable,
com dic, la situació que s’està donant en aquest moment. 

Nosaltres, i acab, donam evidentment, estam totalment
d’acord, amb la creació del consell de les dones, no perquè ni
ho faci el Partit Popular ni ho faci ningú, sinó perquè creim que
és un necessitat que s’escoltin les dones d’aquestes illes
precisament amb les propostes que fan en tots els àmbits,
laboral, social, econòmic, educatiu, no perquè facem una
baralla, entre que si el Partit Popular arriba primer o arriben els
altres primer, nosaltres el que volem és un consell de dones
participatiu on realment les dones tenguin una veu. I vull
recordar que som de les darreres comunitats autònomes on s’ha
fet. Ara no ens venguin a dir, senyors del Partit Popular, que
vostès són els que pensen en les dones, vostès no pensen en les
dones perquè en les primeres que haurien d’haver pensat és
precisament en les que formam part d’aquest parlament i ni tan
sols no ens han tengut en compte. 

Per tant, només dir que nosaltres donarem suport a la
creació del consell de les dones, però també els vull dir que
repudiam totalment la manera de funcionar que tenen vostès,
que no ho fan perquè creguin en les dones sinó únicament
perquè creuen en la política electoralista del Partit Popular que
destaca sobretot en aquests darrers temps.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSM- Entesa
Nacionalista, la Sra. Mascaró té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, ja ho ha dit la persona que
m’ha precedit, aquesta és la tercera vegada i ve ara la portaveu
del Partit Popular, dient que el Partit Popular està a favor del
Consell de la Dona, li ha costat dir-ho, que està a favor, li ha
costat més d’un any, dir que sí, que estava a favor, perquè a
principis del 2005 ja es va debatre una proposició no de llei de
l’oposició demanant un consell de dones i la resposta va ser no,
només del Partit Popular, fa un mes es va debatre una
proposició de llei de tots els grups de l’oposició i la resposta va
ser no del Partit Popular. Si l’excusa era que no estava
adaptada es fa una esmena i s’adapta, i s’ha acabat. 

El problema del Partit Popular és que és tan poc democràtic
que només són bones les seves propostes. Fins que no ha estat
una proposta del Partit Popular, el Partit Popular no ha dit sí a
la creació, és que a mi em fan ganes de no votar tampoc, si no
ho tenim és perquè el Partit Popular no l’ha volgut. Ha dit que
no dues vegades. Ha hagut de fer com Sant Pere, a la tercera
vegada, fins que no hagi cantat el gall no dirà que sí. Per tant,
és com a vergonyós i realment és molt extraordinari que ho
hagin hagut de dur per urgència, és a dir, ja no els quedava res
més dins el calaix que dur aquest tema per urgència? Jo és que,
sincerament, com a dona estaria empegueïda de defensar,
després de més d’un any de dir que no, de defensar aquest
tema. 

Però evidentment, com que nosaltres sí que hi estam a
favor, hi estàvem fa un any quan ho vàrem començar a
demanar, i quan ho han demanat a la plataforma per la igualtat,
votarem que sí, però les ganes són les de dir-los si ho volen ho
facin, i punt. Si no hi està és perquè no volen.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la Sra. Patricia Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Desde luego teniendo en cuenta que
el portavoz del Partido Popular ha reconocido que este pleno
es totalmente ridículo, nosotros entendemos, entendemos que
la postura de los diputados del Partido Popular también lo es.
Y con este tema tan importante parece mentira que después de
dos veces de haberse debatido ahora lo presenten por vía de
urgencia, por lo tanto nosotros no vamos a entrar en un debate,
ahora sí está claro que somos responsables y apoyaremos esta
proposición. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Carme Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, la veritat és que hi ha molts de
nervis durant tot el dia i m’imagín que ara que ja és tard, encara
més, però jo, Sra. Mascaró, no he fet absolutament res, i Sra.
Rosselló, que no hagi avançat ja fa temps, quan fa un mes
vàrem fer el plenari on es va debatre el Consell de la Dona, jo
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ja vaig anunciar que havíem estat parlant amb la Sra. Rado, que
havia tengut una reunió amb la Sra. Rado per tal que ho
retirassin i poder arribar a un consens per tal que es digués
Consell de Participació de la Dona. És a dir, voluntat d’arribar
a acords des del Partit Popular tots, voluntat de figurar cap ni
una, i menys en temes de dones, l’únic que volem és que es faci
justícia. I l’únic que vàrem fer, i a més jo ha vaig anunciar, i
per això he dit que érem un partit de paraula, perquè jo ja vaig
anunciar fa un mes que presentaríem una proposició no de llei,
i avui ha arribar aquesta proposició no de llei, conseqüència
d’aquella proposició de llei que va presentar el PSOE. 

Vull dir, nosaltres som coherents, nosaltres vàrem presentar
una proposició no de llei, arriba avui i avui es debat aquí. Jo
d’aquests temes de dones, Sra. Mascaró, ...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

... per a mi sí que són urgents, per a mi sí que són urgents,
si per a vostè no són urgents els temes de dones, si troben que
és un tema més que hem tret de dins el calaix, doncs la veritat
és que diu bastant a favor seu, diu bastant a favor seu. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Senyores i senyors diputats, aquesta
presidència creu que es pot votar per assentiment, que es pot
aprovar per assentiment, no és així? Idò queda aprovada per
assentiment.

(Aplaudiments)

A continuació debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
7122/05.

Pregaria un poquet de silenci. Sr. Conseller, veig que està
molt content vostè, però deixi que aquesta presidència pugui
dur endavant el plenari així com pertoca.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 7122/05,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació del fons de finançament per a la modernització
de destins turístics madurs (FOMIT).

Debatrem la Proposició no de llei RGE núm. 7122/05,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació del fons de finançament per a la modernització de
destins turístics madurs (FOMIT). Per defensar la proposició
no de llei té la paraula el Sr. Antoni Marí.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aquesta
proposició no de llei que es presenta avui estic segur que tendrà
el suport de tots els grups polítics perquè es tracta d’obtenir
fons per a la millora en concret de la badia de Palma. Crec que,
amb l’exposició de motius que es diu en la proposició no de

llei, ve suficientment explicada la justificació del perquè es
demana aquesta modificació per part del Parlament de les Illes
Balears, però ho explicaré breument.

Com vostès saben el Govern de l’Estat va treure un decret
pel juny de l’any passat, concretament el Decret 721/2005, de
20 de juny, amb el qual fixava les condicions amb les quals
aquells municipis que s’entenien madurs dins el
desenvolupament turístic tenien la possibilitat d’accedir a un
fons tan de finançament com de crèdits amb unes especials
condicions que feien desitjable que es pogués accedir a aquests
fons. Indubtablement la Badia de Palma havia presentat ja un
projecte i tenia un consorci en el qual participava tant el
Govern de l’Estat com el Govern de les Illes Balears, el Consell
Insular de Mallorca, l’Ajuntament de Palma i l’Ajuntament de
Llucmajor i tenia preparat tot un projecte, el consorci aquest,
i està aprovat pel Govern de l’Estat, per al desenvolupament,
per a la millora de tot el que és la Badia de Palma, que com tots
vostès saben Mallorca i en concret Palma va ser un dels pioners
del turisme en el nostre estat, i per tant, és una destinació
madura i que necessita d’actuacions que la posin a l’alçada del
que és la competència turística actualment.

Però aquest decret que va treure l’Estat per a aquest
finançament, en un dels seus articles fixa que per accedir a
aquests fons els municipis que hi puguin accedir, també hi
poden accedir empreses particulars, han de tenir un nombre
d’habitants inferior a 100.000, cosa que en el cas de Palma, i
més en la badia de Palma és dóna en aquest cas. Per això es
creu des del Govern Balear i des d’aquest parlament convenient
demanar al Govern de l’Estat que canviï aquest decret i, per ser
breu, que en el sentit que aquells municipis i en aquest cas
concret, la badia de Palma que ja té aquest consorci fet i que a
sobre hi participa l’Estat, idò, canviïn si bé és un municipi
superior als 100.000 habitants i quan es junta amb Llucmajor
per a la badia de Palma, encara més, el que es demana és que
es canviï aquest condicionant i hi puguin accedir municipis, o
en aquest cas concret, el municipi de Palma i en cas que no
sigui pel nombre d’habitants es redueixi o es circumscrigui  a
l’àmbit territorial el nombre d’habitants que faci possible poder
accedir a aquests fons.

Creim, estic segur que per part de tots els grups polítics, i
donat que això representa una millora, com he dit abans, d’un
destí turístic com és la badia de Palma tan important dins
Balears i dins el món i donada la importància, que no cal que
ho digui, del turisme que comporta el 12% del Producte
Interior Brut del nostre estat i que a la vegada dóna també feina
a quasi més de 2 milions de treballadors, estic segur que tots els
grups que estam aquí a la cambra, malgrat sigui ja tard, estarem
d’acord al final, ja que ho hem fet abans en el punt anterior, que
per unanimitat donem suport a aquesta proposició no de llei i
que en concret diu: “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat a la modificació del Reial Decret 721/2006
i a l’Ordre Ministerial de 24 de setembre de 2005, en el sentit
de què l’Ajuntament de Palma i el Consorci per a la
remodelació integral de la Platja de Palma puguin accedir als
fons de finançament contemplats en aquestes disposicions”. O
bé, com deia abans, que es sobreentengui que l’àmbit territorial
de l’entitat susceptible d’acollir-se al fons, es refereix a l’àmbit
d’actuació del projecte de reconversió, o sigui a l’àmbit d’allò
que és el pla que estava dins aquest consorci i que com he dit
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abans hi participen totes aquestes entitats. Estic segur que
aquesta proposició tendrà el vot favorable de tots els grups
polítics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, si vol intervenir? Sra. Mascaró té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, aquesta proposició no de
llei ve una mica arròs passat perquè és de l’octubre del 2005,
de fet també demana derogar una ordre ministerial de setembre
de 2005, aquesta ordre curiosament va ser publicada dia 6 de
setembre del 2005, tenia un termini de 30 dies i el Partit
Popular va registrar la solAlicitud perquè la canviéssim el dia
abans que acabés, dia 7 d’octubre. Per tant, molta pressa no
devia tenir el Partit Popular en canviar tot això.

D’altra banda dins el tema del Consorci per a la
remodelació de la Platja de Palma, també hi ha el Govern
estatal. Per tant, tal vegada és un problema de negociació que
tenen entre l’Estat i el Govern d’aquí, o els dos ajuntaments que
no ho saben dur a terme. No entenem per què ara..., supòs que
aquest decret que diu, el 721/2006, deu ser del 2005 perquè en
el 2006 no n’hem trobat cap i sí un en el 2005. En tot cas
demanaríem que canviessin un altre tipus de proposició, o que
el Govern negociï una mica més amb els consorcis que (...) i
que totes les administracions hi posin per part seva una part
més important. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mascaró. Grup Parlamentari Socialista? Sr.
Celestí Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. És evident que el Reglament
els empara en solAlicitar aquest ple i també és evident que el
Reglament els empara per retirar les preguntes en aquest ple.
Però també és evident que amb aquesta actuació el Partit
Popular està creant una situació absurda dins aquest Parlament.
Nosaltres creim francament que el Partit Popular està
menyspreant el Parlament i els diputats que formam part
d’aquest Parlament. I creim que el Partit Popular amb aquesta
actuació està fins i tot menyspreant la democràcia, les bases de
la democràcia. 

Per tant, davant d’això nosaltres no intervindrem en aquest
debat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alomar. Sr. Marí?

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Simplement dir a la portaveu del PSM que efectivament el
decret és del 2005 i dir-li també que amb aquesta negociació
que ella anuncia, indubtablement l’acord d’aquest ple si és
favorable, esper que així sigui, ens ajudarà com és natural en
aquesta negociació, si és que és necessari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Feim un poquet de temps.

Senyores i senyors diputats passam a votació.

26 vots a favor, cap en contra i 14 abstencions.

Senyores i senyors diputats s’aixeca la sessió.
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