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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui.

Per defensar les seves propostes té la paraula el Sr. Miquel
Nadal.

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta que en la
tramitació de la proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, actualment en estudi a les Corts Generals
de l’Estat, serà especialment positiu respectar al màxim la
voluntat dels ciutadans de les Illes Balears, expressada a
través de l’acord d’una gran majoria dels diputats en la seva
aprovació en aquesta cambra.

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta que, si bé
l’actual proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears és una passa endavant per a la nostra comunitat,
que millora la nostra situació econòmica i política, encara
queden aspectes tant en matèria de finançament, de
competències i de relacions institucionals que s’han de
continuar treballant per arribar a una solució definitiva que
sigui realment satisfactòria per a tots.

3. El Parlament de les Illes Balears insta les diferents
institucions competents a finançar i escometre amb la major
celeritat el soterrament del Passeig Marítim de Palma, entre
el Molinar i el Moll Vell.

4. El Parlament de les Illes Balears constata que una de les
actuacions més importants a l’hora d’assegurar una xarxa
viària suficient, que faciliti no tan sols els accessos a Palma
sinó també la connexió entre diferents instalAlacions
estratègiques de la nostra comunitat, és una alternativa a la
saturació existent de la via de cintura, amb projectes de l’estil
de l’antic segon cinturó. Per això, resulta imprescindible
agilitar al màxim la seva realització per part de les
administracions competents en el seu finançament i en la seva
execució.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir i enfortir una tasca decidida per
minvar la saturació que pateixen els punts d’assistència
sanitaris, especialment a la ciutat de Palma.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a agilitar al màxim totes
aquelles mesures que assegurin la nostra autonomia
energètica, amb esment especial a les connexions de cable i
gas amb la península, així com a garantir en tot moment i sota
qualsevol circumstància una òptima qualitat en el servei
energètic que reben les empreses i els ciutadans.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la tasca de millora de les
comunicacions entre els diferents municipis de les nostres illes
a través del transport colAlectiu, tant per carretera com per
ferrocarril.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar propostes alternatives d’abaratiment

del transport aeri i marítim que incloguin tant les connexions
entre illes com les connexions amb la península.

9. El Parlament de les Illes Balears manifesta que
qualsevol mesura que elimini la lliure competència entre
companyies en matèria de transport aeri i marítim provocarà
un perjudici econòmic directe als ciutadans de les Illes
Balears.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a establir tots aquells mecanismes legals que siguin
necessaris per posar en marxa, amb la major celeritat, una
gestió compartida de les instalAlacions aeroportuàries,
actualment gestionades en exclusiva per AENA.

11. El Parlament de les Illes Balears manifesta que, tot i
l’esforç dut a terme els darrers anys, encara no existeix a la
nostra comunitat una veritable llibertat d’elecció de centre
educatiu, per la qual cosa insta el Govern de les Illes Balears
a continuar amb aquesta tasca fins fer realitat aquesta
possibilitat.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar l’actual Decret 52/2006 per fomentar
la competència en llengua estrangera, assegurant en tot
moment l’existència de recursos humans i tècnics per a la seva
aplicació, el respecte escrupolós a la normalització lingüística
i la igualtat dels alumnes independentment del seu centre
escolar.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar la presència de la llengua catalana
als horaris de màxima audiència de la programació tant de la
ràdio com de la televisió autonòmica, ja sigui amb programes
de producció pròpia com amb les emissions de pelAlícules o
sèries.

14. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
institucions de les Illes Balears, i també les institucions
d’àmbit estatal, a establir els fonaments d’un gran pacte
polític en matèria d’immigració. Aquest pacte, sense perjudici
d’altres criteris, haurà de treballar els aspectes d’acollida de
les persones immigrades, de cooperació econòmica i
d’enfortiment dels models democràtics a les zones emissores,
de donar poder de decisió política a aquelles institucions
responsables de la despesa pública derivada dels fluxos
migratoris i de controlar de manera rigorosa les nostres
fronteres.

15. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
institucions de les Illes Balears a establir els fonaments d’un
gran pacte polític en matèria d’ordenació del territori i
d’urbanisme. Aquest gran pacte, sense perjudici d’altres
criteris, s’haurà de fonamentar en el paper essencial dels
diferents plans territorials i en els objectius d’aconseguir una
òptima protecció ambiental, recuperar zones degradades i
reconvertir, per la qual cosa és necessària l’aprovació d’un
reglament de reconversió, mantenir la construcció en
paràmetres sostenibles, establir un paquet de mesures que
afavoreixin la contenció en el preu de l’habitatge i l’adaptació
de totes les administracions públiques a la normativa
territorial i urbanística vigent.
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16. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
institucions de les Illes Balears a establir els fonaments d’un
gran pacte polític en matèria de llengua, per evitar que
aquesta sigui, de manera permanent, objecte de polèmica
política, pacte que s’haurà de fonamentar en el respecte al
procés de normalització lingüística i en la indiscutible unitat
de la llengua catalana.

17. El Parlament de les Illes Balears manifesta que bona
part de la riquesa cultural de les Illes Balears radica en el
respecte a les diferents identitats i sentiments de cadascuna de
les illes que les formen, expressades a través dels governs
respectius, els consells.

18. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
institucions de les Illes Balears i també el sector empresarial
i les organitzacions representatives dels treballadors a establir
els fonaments d’un gran pacte polític en matèria de model
econòmic, pacte que, sense perjudici d’altres criteris, s’haurà
de fonamentar en la necessitat d’establir mecanismes per
recuperar la competitivitat de la nostra economia, per establir
fórmules que afavoreixin les sinèrgies entre els diferents
sectors productius, per garantir un creixement econòmic
sostingut i sostenible, per promocionar el nostre patrimoni
històric i cultural, el nostre comerç i la nostra indústria
tradicionals i per assegurar l’establiment de mesures
econòmiques i fiscals que afavoreixin la modernització del
nostre teixit econòmic.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Unió Mallorquina
ha presentat un total de 18 propostes de resolució a aquest
debat i totes elles van en el sentit del manifestat en el debat
durant el dia d’ahir. Hi ha tota una sèrie de propostes de
resolució que vénen a garantir, a demanar que per part de les
Corts Generals de l’Estat, és a dir, que el Congrés dels Diputats
respecti la voluntat dels ciutadans de les Illes manifestada en
aquest parlament. Si el nostre estatut ha tengut el suport dels
tres grups de govern, dels tres grups majoritaris, de Partit
Socialista Obrer Espanyol, de Partit Popular i d’Unió
Mallorquina és just que, per part de l’Estat espanyol, per part
de les Corts, no es modifiqui aquest text que vàrem proposar
sense que hi hagi un consens per part del Parlament de les Illes,
no seria bo que s’emprassin majories absolutes o majories
diferents de les que han obtingut aquest consens per variar el
que ha estat la voluntat dels ciutadans de les Illes. 

   Si bé, a la segona proposta de resolució, també es diu que
es podrien millorar aspectes com el del finançament. Les
propostes de resolució 3 i 4 es refereixen a millores de la xarxa
viària a l’illa de Mallorca, especialment un tema que des
d’Unió Mallorquina consideram molt important i que tant
l’Ajuntament de Palma com el Govern, i igualment el Partit
Popular i Unió Mallorquina, varen mantenir als seus programes
electorals i és escometre a la major celeritat possible el
soterrament del Passeig Marítim entre el Molinar i el Moll Vell.
Basta anar o intentar entrar a Palma, a les hores puntes per
l’autovia de Llevant o per la via de cintura per veure que hi ha
una saturació que hem d’aconseguir entre tots que se solucioni.
A altres indrets, amb el soterrament que és tècnicament factible
s’ha aconseguit, i sobretot el que seria important és que els

vehicles pesats i els cotxes que van a més velocitat poguessin
anar soterrats i, en canvi els turistes que volen gaudir de la Seu
o del Parc de la Mar puguin anar per dalt.

La proposta de resolució 5 és mantenir els esforços per
poder evitar o disminuir la saturació que pateixen els punts
d’assistència sanitària sobretot a la ciutat de Palma, que com
que es concentra una part important de la població a la ciutat de
Palma més el fet de l’arribada de moltes persones, de molts
d’immigrants a la ciutat de Palma, fa que els nostres punts
d’assistència sanitària no puguin donar resposta a les
necessitats que tenen en aquest moment.

A la proposta 6 proposam no només garantir l’autonomia
energètica, com ja va dir ahir el president de les Illes Balears,
que, gràcies a un pacte en el qual varen participar la presidenta
d’Unió Mallorquina i la presidenta del PP, en aquell cas amb
el Govern de l’Estat, s’ha garantit ja en aquest moment la
suficiència energètica, sinó que hem d’intentar garantir la
qualitat dels serveis. A Unió Mallorquina ens preocupa que
cada vegada s’estiguin reduint més les plantilles de l’empresa
privada que s’encarrega del subministrament  energètic a les
Illes. Quan hi ha problemes al subministrament, i són
problemes a grans àrees, intervenen molt ràpidament, però els
problemes dels particulars, quan un cau un transformador, quan
cau una línia que dóna servei a sis o set persones, el temps de
resposta és molt llarg, perquè predominen els interessos
econòmics o la rendibilitat econòmica d’aquesta empresa i no
la garantia del servei. Pensam que el tema del subministrament
energètic a les nostres illes és un tema tan i tan important que
hauríem d’exigir que hi hagi un mínim de qualitat i que aquesta
qualitat del subministrament es pugui garantir. 

També demanam que es continuï la tasca de millora de les
comunicacions entre els diferents pobles de l’illa, tant per tren
com per carretera, veiem que aquesta a més és una proposta
que coincideix amb altres grups i des d’Unió Mallorquina
estaríem disposats a transaccionar, si fos possible, aquesta
proposta.

La número 8 demana que el Govern estudiï alternatives al
transport aeri i marítim, ahir o fa dos dies, el president Matas
ens va fer una proposta que pensam que és bona, però que
segurament és insuficient, des d’Unió Mallorquina
manifestarem el nostre suport a aquesta proposta, però creiem
que podríem anar un poc més enllà.

Creiem, a la proposta 9, que s’haurien d’intentar formules
perquè no sigui una sola empresa la que s’encarregui d’això,
sinó que hi pugui haver concurrència, que la competència per
a un partit lliberal com Unió Mallorquina és molt important i
que acaba beneficiant directament els ciutadans de les illes.

A la número 10 solAlicitam establir mecanismes legals
perquè s’accelerin les gestions per tenir una gestió compartida
de les instalAlacions aeroportuàries, Barcelona i Madrid estan
en aquest moment en plenes negociacions perquè els aeroports
puguin ser gestionats per les comunitats autònomes i creiem
que ara és un moment estratègic de poder aconseguir aquesta
gestió compartida entre Govern, consells i ajuntaments.
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Instam, a la número 11, a continuar fent feina per arribar a
aconseguir allò que era un objectiu o una promesa electoral,
tant del Partit Popular com d’Unió Mallorquina, de la lliure
elecció de centre, pensam que quan a un pare li poses una llista
de deu escoles perquè triï i li dónes la sisena, no és lliure
elecció de centre, els pares acaben marcant sis caselles per no
quedar-se sense, però la lliure elecció és que pugui triar el
primer o el segon, com a màxim. 

Pensam que hem de posar mesures per millorar el decret de
trilingüisme, l’anomenat decret de trilingüisme. I insistim en els
quatre grans pactes que vàrem proposar en el debat, ahir a
aquesta cambra, en matèries tan importants com llengua,
territori, immigració i model econòmic, i les propostes 14, 15,
16, 17 i 18 són en aquest sentit. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Per a fixació de posicions el
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds té la paraula.
Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
per fixar la posició respecte de les propostes de resolució que
presenta Unió Mallorquina hem de dir que nosaltres, el nostre
grup donarà suport a quatre propostes, tenint en compte que a
aquestes a les quals votarem favorablement, són propostes al
nostre entendre molt genèriques, són molt poc concretes, sense
gaire compromís, perquè pràcticament no parlen ni d’un
pressupost concret per destinar-hi, ni tampoc d’una
temporalitat, i en aquest sentit, tot i ser genèriques, ens semblen
bé. 

Ens sembla bé, per exemple, la 2 que és millorar tot allò
que faci referència a l’Estatut, entenem que efectivament, i així
ho vàrem dir en el seu moment i en el debat que es va fer a
aquesta cambra, que s’havia de millorar aquest estatut, també
entenem que millorar la situació dels punts sanitaris és un
aspecte si més no positiu.

 Entenem a la proposta de resolució número 7 a la qual
nosaltres donarem suport, si realment ho hem entès bé, que es
tracta de millorar el transport colAlectiu, entenem que es tracta
no de fer més carreteres, que ja tenim la xarxa viària més
extensa pràcticament de tot Europa, sinó de millorar el
transport colAlectiu per carretera, això significa posar aquelles
mesures per tal de millorar tot allò que són les concessions
d’autobús, etc. Si va en aquesta línia li donarem suport, si
evidentment significa fer més carreteres el nostre vot serà
contrari, esper que després em contesti el portaveu.

També tot el que sigui estudiar alternatives per abaratir el
transport aeri i marítim també ens sembla positiu i, per tant,
donarem suport, com dic, a aquestes quatre propostes de
resolució.

Dir també, i més que referir-me al número concret, ens
abstendrem a set de les propostes que fa Unió Mallorquina.

Concretament a la 1, sobre l’Estatut, nosaltres entenem que
aquest estatut efectivament és la voluntat de la majoria dels
ciutadans, nosaltres, el nostre grup creiem que encara s’hauria
de millorar en el Congrés dels Diputats i, per això, evidentment
ens abstendrem, perquè creiem que s’ha d’intentar encara
millorar-lo.

També en el tema de decret de trilingüisme, així com també
en el tema d’IB3, ens sembla una mica, si més no, curiós que
un partit nacionalista no sigui més dràstic amb el tema de la
llengua, nosaltres creiem que el decret de trilingüisme que va
en detriment del català, el que s’ha de fer és un nou decret que
realment configuri que la possibilitat del trilingüisme estigui a
l’abast de tots els escolars de les Illes Balears i sobretot que no
vagi en detriment del català. Nosaltres creiem que aquesta
proposta de resolució és excessivament ambigua perquè dóna
per entès que el considera positiu d’entrada, a l’actual.

També entenem que incrementar la llengua catalana a IB3,
no ho sé, nosaltres hem defensat i no tenim cap mania per fer-
ho una altra vegada més, per defensar que sigui en català tota
la seva programació, evidentment entenem que una televisió i
una ràdio pròpia ha de tenir aquest element com a bàsic, amb
la qual cosa no entenem aquesta ambigüitat d’Unió
Mallorquina en aquest àmbit.

Respecte a la resolució 17, no l’entenem gaire perquè no
sabem que si el que vostès volen és que es consideri que el
govern dels consells són una riquesa cultural a preservar,
perquè nosaltres això ho qüestionam, és a dir, respecte de la
diversitat de cada una de les illes, es demostra amb les
actuacions concretes de cada institució, i amb la normativa, la
legislació, però amb aquesta proposta de resolució pareix que
el que s’ha de preservar és el govern del consell, en aquest cas,
supòs que sobretot el govern de Mallorca. A nosaltres
evidentment ens sembla una proposta de resolució
absolutament fora de joc.

La 18, ens pareix increïble que aquesta resolució es plantegi
al final de legislatura quan han tengut tota la legislatura per fer-
ho, amb un pacte PP-UM, i ara ens vengui al final a dir coses
molt guapes. 

Entrant a les de no, i per ser breu, a 7 propostes de resolució
votarem que no. El tema del soterrament del Passeig Marítim
i el segon cinturó ens sembla que no solucionen el problema de
la gran densitat de trànsit a Palma, al contrari, l’empitjora, el
tema del trànsit i les necessitats del trànsit no s’arreglen fent
segons cinturons, no s’arreglen fent soterraments d’aquest
tipus, perquè precisament el que és fa es incrementar el fluix i
el nombre de cotxes, amb la qual cosa passarà el mateix que a
Madrid, segon, tercer, quart cinturó, fins quan? Nosaltres allò
que volem són plans de mobilitat de transport públic i a més
són obres caríssimes, amb un elevat pressupost, enorme, que va
en detriment precisament d’apostar pel transport públic.

La proposta de resolució 6, autonomia energètica, també
ens sembla que per ventura s’han equivocat, volia dir
competència energètica o subministrament, perquè és una
contradicció dir, ara que s’ha aconseguit una autonomia
energètica, vol més connexions amb la península, és a dir,
teòricament haurien de defensar que una autonomia energètica
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fos que  les Illes Balears poguessin ser autònomes
energèticament i el que és fa són noves connexions no només
amb la península, sinó amb Europa per consumir més energia,
més cable, més gasoducte, més i més energia, amb la qual cosa
nosaltres evidentment no estam en aquesta línia.

En temes d’educació, evidentment la lliure selecció de
centre, nosaltres creiem que és un tema que, tot i que estaria
molt bé, creiem que és una proposta que no es pot dur
endavant. I acab. 

I després ens presenta quatre, quatre, si no m’equivoc, grans
pactes. A nosaltres ens sembla que dur propostes de resolució
a final de legislatura, un partit o un grup parlamentari que ha
governat, que ha donat suport al Govern del Partit Popular i
governa al Consell Insular de Mallorca, ens parli d’un gran
pacte per a la immigració, ara?, i tota la legislatura què han fet?
Nosaltres no entenem, a més a part que és una proposta de
resolució, entenem, molt ampla, molt poc clara i molt ambigua,
no entenem perquè no s’ha fet abans; un gran pacte polític amb
l’ordenació del territori, perdoni, però té nassos, eh?, té nassos
que després d’haver fet un pla territorial de Mallorca que
incrementa el creixement amb més del 7%, per altra banda un
pla director sectorial de carreteres que és l’eix fonamental, són
les venes del creixement urbanístic i de l’ordenació del territori,
ens vengui aquí a dir que s’han de fer construccions amb
paràmetres sostenibles, nosaltres creiem que això realment,
almenys a nosaltres, ens sembla absolutament, no només fora
de joc, sinó que fan electoralisme pur i dur i que els és igual
l’ordenació del territori, han tengut moltes oportunitats en
aquesta legislatura per ordenar el territori, a més, fins i tot el Sr.
Matas els ho va dir, que els consells insulars hi tenien
competència, per tant Unió Mallorquina hagués pogut fer
paràmetres sostenibles de creixement, el medi ambient, tot això
que ara l’interessa tant.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Rosselló, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Vaig acabant. Ens sembla absolutament increïble.

I per acabar, pacte per la llengua, ara?, quan n’han fet
precisament un motiu de confrontació el Partit Popular, de la
llengua catalana, un motiu de confrontació política? Ens sembla
que ara dur pactes d’aquest tipus està fora de lloc i només
responen, com dic, i torn a repetir, a un tema purament
electoral i per això nosaltres votarem en contra. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Pel PSM, la Sra. Maria
Antònia Vadell té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Nosaltres votarem una sèrie de propostes de resolució que ha

presentat el Grup Mixt, votarem favorablement, i a altres
votarem en contra i evidentment hi haurà qualque abstenció.

Fent un repàs molt breu i molt ràpid per totes les propostes
que ha presentat el Grup Mixt dir que les dues primeres que fan
referència a l’Estatut, creiem que la primera es contradiu en
certa manera amb la segona, perquè per una part diu que s’ha
de respectar la voluntat dels ciutadans majoritaris, i jo no sé si
el Grup Mixt és un grup majoritari o no, però en tot cas ho
deixarem estar així, però sí diu que per una part s’ha de
respectar la voluntat de la cambra, i després a la segona diu que
s’ha de continuar treballant per millorar el redactat, la veritat és
que no ho entenem. De totes maneres, nosaltres a la primera
trobam que és una cotilla a l’Estatut, per tant, no hi podem
donar suport, tot i que no votarem en contra, ens hi abstendrem,
i a la segona, ens hauria agradat més que també hi hagués afegit
els aspectes que no acaben d’estar ben definits, ens hauria
agradat que hi hagués afegit la llengua, però així i tot creiem
que s’ha de continuar treballant per millorar el text que va sortir
d’aquesta cambra.

Quant a les infraestructures, sobre les quals vostè fa dues
propostes, ens abstendrem a la primera, perquè pretendre
prioritzar una obra com el soterrament del Passeig Marítim,
crec que ara no estam en aquests moments, vull dir, no vol dir
que no sigui una proposta de futur interessant, però en aquest
moment creim que la comunitat té altres prioritats abans de fer
una obra caríssima i de molta dificultat d’execució. I, en canvi,
a la següent, a la qual vostès demanen fer una segona via de
cintura, nosaltres evidentment, hem dit per activa i per passiva
que hi ha altres alternatives, no haver de fer una infraestructura
tan impactant com aquesta, i per tant, li votarem que no.

A la número 5 de sanitat, evidentment que sí, estam
totalment d’acord. A la número 6, ens abstendrem perquè creim
que s’han de prioritzar i s’han de fomentar energies netes i
saturar de cable i gas creiem que és un poc excessiu. 

I en les de transport coincidim amb vostè i crec que allò que
sí s’ha de potenciar és el transport colAlectiu, fins i tot, nosaltres
duim qualque proposta en el sentit de potenciar el transport per
ferrocarril. I també votarem que sí a la de proposar alternatives
per abaratir el transport aeri i marítim. 

Ara també un petit comentari a la número 9, vostès diuen
que el Parlament manifesta que qualsevol mesura que elimini
la lliure competència provocarà un perjudici econòmic, la
veritat és que no hi estam d’acord. Nosaltres entenem, i tal
vegada ens equivocam, però entenem, que això és com dir que
qualsevol declaració d’obligació de servei públic és perjudicial.
Entenem que qualsevol no és perjudicial, aquesta que hi ha sí,
aquesta que hi ha actualment sí, i segurament si s’hagués fet
una altra declaració, un altre tipus de declaració o si s’hagués
fet ben feta no seria perjudicial, per tant a aquesta no la podem
compartir amb vostès.

Compartim que s’ha de posar en marxa la gestió compartida
dels ports i aeroports, però no obstant això, a les propostes que
vostè fa sobre llengua i cultura no podem compartir la
constatació que vostè diu que s’han fet esforços per dur a terme
la lliure elecció de centre. Nosaltres creiem que no s’han fet
esforços, simplement el que ha fet el Govern ha estat potenciar
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l’educació privada i, per tant, no hi estam d’acord. I tampoc no
estam d’acord que s’ha de millorar l’actual decret de
trilingüisme, nosaltres creiem que s’ha de retirar, simplement
retirar, per tant, tampoc no li donarem suport.

Sí a incrementar la presència de la llengua catalana, tot i
que la nostra aspiració és que siguin una ràdio i una televisió
totalment en català, però, vaja, tampoc no ens podem negar que
es millori i que es vagi avançant, ja que vàrem començar de tan
enrera, però el límit i l’horitzó que pretenem no és aquest, tot
i que estam d’acord que es vagi incrementant. 

I quant als pactes que vostè proposa, la veritat és que a final
de legislatura poques condicions hi ha per fer pactes, i tot i que
estam d’acord que s’haguessin pogut fer pactes i que es
poguessin fer sobretot en els temes d’immigració, el tema
d’immigració és un tema suficientment greu i preocupant com
perquè es facin grans pactes i crec que és una realitat que hem
d’assumir i que hem d’estar preparats, no per frenar-ho, perquè
això és impossible frenar-ho, sinó simplement hem d’estar
preparats pel que vengui, per tant, hi ha d’haver unes mesures
que estiguin d’acord per assumir aquesta realitat i per poder
donar una acollida suficient i digne a les persones que venguin.

Ara, quant a matèria de la llengua, la veritat és que també
el pacte s’hagués pogut fer a principi de legislatura, com
nosaltres hem anat reclamant tota aquesta legislatura i tal
vegada no s’hagués sofert el retrocés que s’ha sofert. I quant al
model econòmic també entenem que s’hagués pogut fer i tal
vegada en el futur encara hi som una mica a temps, ara, amb
allò que no estam en absolut d’acord és que vostès pretenguin
fer un pacte per l’ordenació del territori i l’urbanisme, el Pla
territorial era una bona ocasió per poder pactar l’ordenació
territorial i l’urbanisme, i no ho varen fer. Vostès ja el tenen al
pacte, el tenen amb el Partit Popular, per tant, no venguin ara,
si ja tenen el pacte amb el Partit Popular, que ja està
pràcticament executat i sentenciat, per què volen fer pactes amb
altres institucions i amb altres forces polítiques?, jo crec que
aquella frase que diu per les seves obres les coneixereu,
lamentablement per les seves obres els hem conegut, i la veritat
és que no ens han satisfet aquestes obres que han fet amb els
pactes per l’urbanisme i per l’ordenació territorial.

Les altres que no he comentat, vol dir que hi estam d’acord.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Per Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, president. Per manifestar el posicionament del
Grup Socialista a aquestes propostes de resolució del Grup
Mixt comentaríem que a la número 1 votaríem positivament,
evidentment estam d’acord amb respectar la voluntat dels
ciutadans i de les ciutadanes. Al 2 efectivament queden
aspectes per acordar, per tant també votaríem a favor. A la 3,
que ens parla de soterrament del Passeig Marítim, aquí faríem
una abstenció, no creiem que s’hagin fet els estudis necessaris
per saber que aquesta és la millor solució i la que donarà

resposta a les necessitats de congestió que té la ciutat de Palma,
per tant, ens abstendríem.

A la 4, votaríem que no, nosaltres creiem que fa falta un
estudi i així està previst en el futur conveni, per fer els estudis
necessaris per saber quina és la millor solució també per
solucionar aquests accessos a Palma que efectivament sabem
que hi ha problemes, sabem que determinades estan
colAlapsades, però creiem que el soterrament tal com es
presenta en aquesta proposta de resolució no donaria solució,
almenys en el nostre entendre, el que entenem que seria la
millor solució per a aquestes illes.

La 5, saturació dels centres sanitaris, evidentment, però no
només dels centres sanitaris, creiem que ha augmentat la
població que acudeix a aquests centres, per tant, creiem que
s’han de posar més recursos. 

A la 6 també votaríem a favor, agilitar les mesures per
aconseguir l’autonomia energètica, creiem que és bo per a les
nostres illes.

La 7, fomentar el transport, li ho han dit abans, nosaltres per
carreteres creiem que està prou fomentat en aquests moments,
creim, però parlen vostès també de ferrocarril, per tant, li
donaríem suport tenint en compte que creiem o esperam que es
refereixin també, quan parlen de carreteres, a les xarxes
secundàries, no a fer més autopistes, i per tant, li donaríem
suport.

Amb la 8, abaratiment del transport aeri i marítim també hi
estam d’acord, tendrà el nostre suport. 

La 9, quan afirma taxativament que qualsevol mesura
provocarà un perjudici econòmic, nosaltres no creiem que això
pugui ser així, segons com es faci, com li deien abans, tal com
està en aquests moments efectivament sí, però es poden fer
d’altres maneres, per tant, faríem una abstenció a la 9. 

La 10, estaríem d’acord a demanar la gestió compartida de
les instalAlacions aeroportuàries. 

Quant a la llibertat de centre nosaltres creiem que és una
qüestió molt més complicada que dur una proposta de resolució
aquí, nosaltres entenem que elecció de centre n’hi ha, el
problema és un altre, per tant, faríem una abstenció. 

A la 12 vostès parlen de competència en llengua estrangera,
mantenim que es refereixen al decret de trilingüisme, no creiem
que s’ha de millorar, creiem que directament s’ha de retirar i
s’ha de fer una altra proposta que realment serveixi perquè els
nostre infants puguin estudiar altres idiomes i tots aquests
alumnes amb igualtat de condicions, no com està en aquests
moments. 

A la 13 li diríem que per a un partit nacionalista aquesta
proposta la trobam poc ambiciosa, només demanen la presència
incrementada de la llengua catalana en horaris de màxima
audiència, nosaltres creiem que no en horari de màxima
audiència, sinó durant totes les hores de programació s’ha
d’incrementar la presència de la llengua catalana, votarem que
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sí, però ens hauria agradat, com li deia, que haguessin estat una
mica més valents.

Amb la 14, com no hi hem d’estar d’acord? Un gran pacte
polític en matèria d’immigració, l’ha proposat ja el Sr.
Zapatero, vostès també el proposen, per tant, a mi m’agradaria,
nosaltres li donarem suport, però que vostès intentessin
convèncer per a això als seus socis i tal vegada sí que podríem
arribar a aquest pacte per la immigració.

La 16 -perquè de la 15 en parlaré més tard-, un gran pacte
polític en matèria de llengua, evidentment, com no hi hem
d’estar d’acord?, creiem que ja s’hauria d’haver fet, no podem
emprar la llengua per agredir-nos uns als altres, creiem que
això s’ha fet durant aquesta legislatura i que no es pot continuar
amb aquest procés. 

La 17 li votaria que sí, però li demanaria que fes una
correcció, creiem que les illes no tenen sentiments, creim que
això ho hauria de..., són les persones que tenen sentiments, per
tant, suposam que ha estat una errada, “les Illes Balears
radiquen al respecte les diferents identitats i sentiments de cada
una de les illes”, crec que seria bo que ho rectificàs, votarem
que sí. 

A la 18 no es pot dir que no, però vostès aquí plantegen tota
una sèrie de qüestions, com li deien abans també, a finals de
legislatura, que no dubtam que és una proposta que podria estar
bé, hauria estat bé a principi de legislatura i que s’haguessin
començat a fer passes en aquest sentit, ara és una mica tard,
però de totes maneres li votarem afirmativament. 

M’he deixat la 15, perquè crec que mereix una atenció
especial, encara que tengui molt poc temps, crec que aquesta
proposta de resolució és un vertader exercici de desmemòria,
per no dir una altra cosa, o una mica un monument a la
incongruència. Sr. Nadal, un pacte polític en matèria de territori
quan vostès acaben d’aprovar, juntament amb els seus socis de
govern, el Partit Popular, un pla territorial on hem demanat -i
vostè ho sap molt bé- en diferents ocasions comissions de
seguiment per denunciar determinades qüestions, i vostès no
han tengut en cap moment la intenció de fer un pacte amb altres
grups que no fos el Partit Popular, vostès han aprovat aquest
pla territorial perquè han volgut, l’han aprovat amb els seus
socis de govern perquè així ho tenien pactat. Ara no els queda
més remei que assumir les conseqüències d’aquest pacte, que
ni atura la construcció, ni atura l’increment de població, ni
protegeix, ni totes aquestes coses que vostè ens du aquí. Ho
hagués pogut fer d’una altra manera, aquest pla territorial
l’hagués pogut aprovar amb altres forces polítiques; la seva
opció no va ser aquesta, va ser fer-ho amb el Partit Popular i
ara, Sr. Nadal, s’haurà d’atendre a les conseqüències. Votarem,
evidentment, que no a aquesta proposta de resolució número
15.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rado. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Carme Feliu. 

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Nadal li he de donar l’enhorabona, perquè la veritat és que la
majoria d’aquestes propostes de resolució sense cap dubte
contribueixen a millorar la gestió i la política general d’aquest
govern, n’estic convençuda.

Li he de dir que nosaltres també volem assegurar i volem
millorar també, i justament en això estam treballant i és prou
evident, la xarxa..., volem una xarxa viària eficient i volem
també millorar les comunicacions. Jo crec que és prou evident
aquesta voluntat del Govern, que l’ha manifestada durant tots
aquests anys.

No tenim cap dubte, Sr. Nadal, que nosaltres som, i sempre
ho hem estat i ho serem, respectuosos amb la voluntat de tots
els ciutadans d’aquestes illes en temes de l’Estatut i en
qualsevol altre tema; sempre el Partit Popular ha estat
respectuós amb la voluntat del poble, sempre, i no tengui cap
dubte que en el tema de l’Estatut no podia ser d’una altra
manera que també ho fóssim. 

També volem millorar l’assistència sanitària, i és prou
evident aquesta intenció d’aquest govern perquè són constants
les accions i actuacions que està duent a terme la Conselleria de
Sanitat per tal d’acabar amb la saturació, acabar amb les llistes
d’espera i acabar amb tota la problemàtica que envolta la
sanitat, amb la qual cosa també vull que tengui ben clar que
nosaltres estam d’acord amb el fet que s’ha de millorar i
justament treballam per a això. 

Per descomptat és molt important també per a nosaltres el
tema del subministrament energètic. És realment important,
també, i ja ho va deixar prou clar ahir el president,
l’abaratiment del transport aeri, i a més va proposar una
actuació molt concreta, que vostès hi estaran més o menys
d’acord, consideraran que soluciona o no soluciona el problema
però, de fet, és una proposta completa a aquest abaratiment que
vostès proposen del transport aeri.

No tengui cap dubte que nosaltres -i ho va deixar ben clar
ahir el president i el nostre portaveu ho ha dit de forma insistent
moltes vegades- no volem mai que la llengua sigui objecte de
polèmica política, de cap de les maneres nosaltres no ho volem
i crec que no se’ns pot acusar del fet que el Partit Popular hagi
estat el que hagi incitat el tema de la llengua com a polèmica
política. De cap de maneres, amb la qual cosa també estam
d’acord amb aquesta proposició.

No estam d’acord amb els punts 11 i 12 perquè nosaltres
consideram que sí que s’està respectant i sí que s’està fent una
feina extraordinària per part de la Conselleria d’Educació per
tal d’assegurar aquesta llibertat d’elecció de centre. Sr. Nadal,
que de 100 pares només n’hagin quedat 4 fora, és ver que no és
el cent per cent, però jo crec que una xifra bastant elevada, i
encara la conselleria continua fent feina per aconseguir el cent
per cent. Jo crec que la tasca que ha duit a terme la Conselleria
d’Educació de tot el Govern ha estat prou eficient i prou clara
quant a l’interès de garantir aquesta llibertat d’elecció de
centre.
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I quant al decret de llengua estrangera tampoc no li votarem
a favor, perquè segurament entendrà que nosaltres consideram
que l’esforç que s’ha fet i la implicació que s’està duent per
part de tots els centres escolar en aquest tema de la llengua
estrangera ens du per bon camí i ens du a animar-nos que, allò
que s’ha fet, s’ha fet bé fins ara.

Per la qual cosa, Sr. Nadal, de 18 proposicions no de llei,
de 18 proposicions de resolució que ha presentat, n’hi
acceptarem 16 i aquestes dues no les podem acceptar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Feliu.

Passam al debat de les propostes del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, RGE núm. 8327/06. Per defensar
aquestes propostes té la paraula el Sr. Ramon.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur
a la pràctica la proposició no de llei aprovada en 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
presentar un pla d’actuació, amb un pressupost i una
temporalització concreta, per actuar davant l’alt nivell de
fracàs escolar de la nostra comunitat.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
construcció del segon colAlegi públic d’Alaior.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’ampliació del colAlegi públic de Sant Lluís.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a posar
en marxa les recomanacions fetes pel Defensor del Poble per
tal d’evitar l’acumulació d’alumnes d’origen immigrant als
mateixos centres educatius i la proposició no de llei aprovada
en aquest parlament.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer
inversions en infraestructures esportives dels centres educatius
públics en la mateixa mesura que ho fa a centres concertats.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
construcció d’un nou centre de secundària a Sant Antoni de
Portmany.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
reforma i l’ampliació del colAlegi públic Vara de Rey de Sant
Antoni de Portmany.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
implementar plans de convivència i de resolució de conflictes
a tots els centres escolars públics de les Illes

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

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

16. 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.

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

18. 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 Diàleg Social.

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

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

21. 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’adeqüar un hospital que ja té més
de 20 anys a les noves necessitats.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre al Parlament el projecte de llei de l’alcohol.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre al Parlament el Pla Integral de la Immigració.
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24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla d’acció a curt i mig termini, amb pressuposts
concrets, per fomentar les energies renovables i l’estalvi
energètic com a eix bàsic de la política energètica de les Illes
Balears.

25. 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.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el president a
retirar les seves afirmacions sobre el fet que la Llei estatal
4/89, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna
silvestres és intervencionista i confiscadora de la propietat
privada.

27. 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 a un vertader organisme
autònom i amb personalitat jurídica pròpia, i amb la
participació de tots els agents i les organitzacions implicades.

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

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

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

31. 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.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern al
cessament de la directora general de l’ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears per incompetencia manifesta
i actuacions contràries als principis fundacionals de l’ens, així
com la retirada dels seus càrrecs a aquells professionals que
han estat condemnats per la falsedat de les seves informacions.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
demostrar la solidaritat de Balears acollint menors immigrants
procedents d’altres comunitats.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
respectar els compromisos pressupostaris en matèria de
cooperació.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar de manera urgent un pla de millora de les
depuradores, dels colAlectors i dels emissaris dependents del
Govern, amb una dotació econòmica suficient i, sobretot,

evitar els abocaments contaminants que es produeixen tant a
Evissa com a Mallorca.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
fer-se càrrec dels sobrecostos generats als ciutadans de
Formentera per la necessitat de traslladar els residus urbans
a l’illa d’Eivissa.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre al Parlament el projecte de llei previst a la D. T. 7º del
projecte de reforma de l’Estatut d’Autonomia en relació al
Consell de Formentera.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
retirar el contenciós amb el Govern central en relació a l’antic
conveni de carreteres, que quedà resolt a causa dels
incompliments per part del Govern.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
expedientar la concessionària de les obres de l’autovia de
l’areoport d’Eivissa per l’abocament de gran quantitat de
materials procedents de les obres a la zona perifèrica de
protecció del parc natural de Ses Salines, així com a evitar
nous abocaments fora de les zones autoritzades.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
respectar escrupolosament els drets dels propietaris afectats
per les expropiacions de les obres de les carreteres. 

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
retornar als consells insulars les competències transferides i
els compromisos assumits que s’estant usurpant, per moltes
diverses maneres, par part del Govern.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
retirar la Targeta Verda i a dissoldre la Fundació Illes Balears
Sostenibles.

43. El Parlament de les Illes Balears constata que el
Govern ha estat incapaç d’elaborar una legislació del sòl que
posi ordre en el desgavell legislatiu en matèria urbanística i
que asseguri l’ús racional i les finalitats socials del sòl
susceptible d’urbanitzar.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar compliment als objectius del Pla estatal d’habitatge i a
implementar polítiques pròpies tendents a facilitar l’accés a
l’habitatge.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
practicar polítiques de colAlaboració institucional renunciant
a la confrontació partidista i a la discriminació.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el President del
Govern a assumir responsabilitats polítiques pels casos
MAPAU i BITEL.

47. El Parlament de les Illes Balears rebutja la utilització
de fons públics per part del Govern per afavorir negocis
privats.
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48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar a la utilització de la Llei d’acompanyament per
introduir modificacions legislatives o la creació de noves
empreses o organismes públics, saltant-se la tramitació
parlamentària ordinària.

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

50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en el termini de 6 mesos, un pla de residus
perillosos de les Illes Balears per tal de concretar la gestió de
totes les fraccions d’aquests residus.

51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
complir i millorar els plans de gestió dels espais naturals
protegits i tots els mecanismes de participació (juntes
rectores), de seguiment i de vigilància.

52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
substituir l’actual decret de trilingüisme i a presentar un nou
decret destinat a tota la població escolar de les Illes Balears,
i que no vagi en detriment de la nostra llengua.

53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer
un pla de mesures a curt i a mig termini per evitar les
conseqüències del canvi climàtic a les nostres illes (mesures
urbanístiques, infraestructures portuàries, mesures de
prevenció i foment d’actuacions concretes a nivell energètic).

54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
resoldre en el termini més breu possible els problemes de
seguretat i de salut pública que presenta actualment l’estació
intermodal de Palma inaugurada fa pocs dies pel president Sr.
Matas.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup és un dels més
modests, presenta 54 propostes de resolució; haurien de ser 55,
perquè no sé per quin motiu administratiu ha caigut la del parc
de les vies, però ja votarem la dels altres grups. Així i tot una
certa reflexió que ens feim és la utilitat, al final del debat, de
venir a presentar totes aquestes propostes de resolució, sobretot
si tenim en compte que ni tan sols les que s’aproven per
unanimitat moltes vegades no es duen a terme.

Així jo volia referir-me, en primer lloc, a aquelles sis
propostes de resolució que tornam a portar aquí tot i que l’any
passat ja s’aprovaren, però no s’han desenvolupat. La primera
d’elles feia referència al consorci del Pati de sa Lluna d’Alaior;
ja venia d’un altre acord parlamentari i a hores d’ara estam
igual: no s’ha dut a terme i la reiteram amb molt poca
confiança. La número 14 fa referència a sinistralitat laboral;
també es va aprovar l’any passat, i estam en la mateixa situació
pel que fa a actuacions i estam en una situació pitjor pel que fa
a la sinistralitat, pròpiament, que està augmentant. Una altra,
que està enumerada aquí com a número 18, pacte per
l’ocupació, reiteradament proposat, reiteradament aprovat, però
no es du a terme. Com la següent, Pla director de l’economia
social, també portat pel nostre grup l’any passat i no s’ha fet

absolutament res, estam igual. Potser la que és més sagnant:
Llei de l’alcohol, promesa no sé quantes vegades; es reclamava
del govern del pacte la passada legislatura i estam igual; serà
aquest diàleg, aquestes converses amb els sectors, amb els
sectors que tenen poder i que diuen que no es presenti, el que
fa que la llei d’alcohol no s’hagi presentat. Una última, referent
al Pla d’immigració i la seva remissió per a debat a aquest
parlament; sembla ser que a aquest govern no li agrada que els
plans es debatin en el Parlament i continua sense remetre per al
debat aquest pla d’immigració.

Altres propostes que ja venien de l’any passat, però que
hem considerat convenient reiterar-les. En aquest cas no hi va
haver aprovació majoritària, però volem continuar insistint, ho
volem dir: gratuïtat de llibres de text; supòs que no hi haurà cap
problema perquè s’aprovi i s’executi, perquè el Sr. Matas va dir
que aquest govern complia estrictament els programes
electorals, i si anava en el programa electoral supòs que aquí,
des del Grup Parlamentari Popular, votaran això sense cap
problema i exigiran el Govern a dur-ho a terme. També la
número 2, educació de 0 a 3 anys, és repetició de l’any passat,
no s’ha fet res, estam igual. La número 5, traspàs de les
competències de gestió de centres culturals als consells
insulars, aquí crec que no estam igual, crec que estam pitjor,
perquè a la llei que s’està tramitant del sistema bibliotecari
pensen llevar competències als consells insulars. La número 6,
Conservatori de Música de Menorca, la reiteram; estava
presentada l’any passat i la tornam a presentar, tot i que no
tenim massa confiança en el fet que això vagi endavant.

Hem volgut mantenir-ne també una de l’any passat encara
que, suposadament, una part d’aquesta proposició estigui
resolta, i dic suposadament perquè no ens acabam de fiar dels
anuncis en un sentit o l’altre: demanam la retirada definitiva de
l’autovia Inca-Manacor i del segon cinturó de Palma. Sobre
l’autovia Inca-Manacor no hi ha hagut mai un pronunciament
en aquest parlament en contra; tot al contrari, l’any passat ho
duguérem aquí també i des de la majoria no acceptaren aquest
pronunciament; per tant pensam que seria bo que hi hagués el
pronunciament del Parlament que donàs oficialitat -diguem-ne-
a la renúncia a l’autovia Inca-Manacor.

La número 16 és una altra de la qual fa molt de temps que
se’n parla en aquest parlament i que els diversos grups de
l’oposició duim; posam exactament la mateixa de l’any passat:
davant el fracàs absolut, absolut, d’aquest govern a l’hora
d’iniciar el nou hospital de referència, davant la legislatura
perduda i davant les més que sospites que la ubicació de Son
Espases només correspon a interessos especulatius, demanam
l’Hospital de Son Dureta a Son Dureta i la renúncia a Son
Espases. 

Tornam demanar que no hi hagi cable elèctric; pensam que
amb el gasoducte per al subministrament d’energia
convencional és suficient, no necessitam també el cable
elèctric. 

Tornam demanar el tren que arribi a Alcúdia i a Cala
Rajada, perquè no s’ha fet, com s’ha dit reiteradament, no s’ha
fet un quilòmetre més de via; demanam que es facin aquestes
continuacions. 
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Demanam una altra vegada -i també això comença a ser
molt recurrent- l’Hospital de Can Misses a Eivissa; Hospital de
Can Misses, anuncis una mica fantasmagòrics que es faria un
nou hospital, a una banda a Eivissa es diu que es farà un nou
hospital, aquí que ho estudiarem; continuam estudiant i acabarà
la legislatura sense cap projecte de reforma integral, i és un
hospital que té -pensam nosaltres- moltes possibilitats de
condicionar-se i d’ampliar-se a la mateixa ubicació, però no hi
ha cap programa d’actuació. En tot cas es fan petites actuacions
inconnexes. 

Més coses que ja dèiem. Plans de gestió de LIC i ZEPA. El
Sr. Conseller de Medi Ambient sol presumir de les hectàrees,
bàsicament marines, que ha posat a la Xarxa Natura 2000; el
que no diu és que sobre aquestes zones, sobre aquestes
hectàrees, no hi ha cap tipus de gestió ni cap tipus real de
protecció. 

Repetíem també que cada vegada és més necessari
solAlicitar la rectificació del Sr. President, de les seves
afirmacions que la Llei 4/89 és confiscatòria; crec que després
de les confiscacions i expropiacions salvatges que s’han fet
com no s’havien fet mai des del Govern de les Illes Balears en
el tema de les autopistes, seria bo -ja sé que no és cosa seva
rectificar- seria bona una rectificació sobre la suposada llei
confiscatòria, la 4/89, de protecció del territori.

Seguretat alimentària, continuam demanant-la. Ja se
m’encén el llum, això va molt de pressa.

Bé, sobre educació en presentam diverses genèriques. Una
que fa referència al decret de trilingüisme, aquest decret que ha
enfrontat tota la comunitat educativa. En un altre demanam que
s’estudiï el fracàs escolar; demanam que es faci cas de les
peticions del Defensor del Poble en relació a l’acumulació
d’alumnes immigrants a determinats centres. Demanam plans
de convivència i de resolució de conflictes als centres.
Demanam també alguna inversió territorialitzada, unes poques
de les moltes que m’han fet arribar diversos sectors, que són, en
el cas de Menorca, segon colAlegi d’Alaior i ampliació del de
Sant Lluís, i en el cas d’Eivissa nou centre de secundària a Sant
Antoni i ampliació del colAlegi Vara de Rey també de Sant
Antoni. I una altra que té un caràcter general, encara que surt
d’una situació territorial concreta: que es tracti amb igualtat, en
relació a les instalAlacions esportives, els centres públics, amb
igualtat, que els centres privats concertats, perquè es fan
inversions per part del Govern de les Illes Balears molt
importants a centres privats i no es fan les mateixes pel que fa
als centres públics.

De carreteres i transports algunes coses... Demanam un pla
contra la sinistralitat, hem demanat reiteradament que es creàs
una comissió i sempre se’ns diu que no. Demanam, per una
qüestió elemental de lleialtat institucional, també, i s’està
anunciant un nou conveni de carreteres, que es retiri el
contenciós contra el Govern central pel vell conveni de
carreteres, que el va incomplir aquest govern. Demanam que a
les obres de les autovies d’Eivissa s’acabin ja i se sancionin els
abocaments dins la zona perifèrica de protecció del parc de Ses
Salines, i que no es tornin a fer més abocaments i que es duguin
allà on toca. Demanam respectar els drets dels propietaris
afectats per les expropiacions. Demanam també que l’estació

soterrada de Palma -ara passant a un altre tema, el de
transports- que es faci en condicions i no el nyap per tal
d’inaugurar molt ràpidament.

D’IB3 demanam que sigui una televisió pública i plural.
L’any passat ja demanàvem que fossin cessats aquells
professionals que estan condemnats per campanyes
difamadores. Demanam, en compliment de la mateixa llei, el
cessament de la directora general d’IB3 per incapacitat
manifesta en el tema econòmic i per no respectar els principis
de la televisió pública.

Unes resolucions que van en el sentit de solidaritat,
d’acolliment d’immigrants; també de respectar els
compromisos de cooperació.

Depuradores. Aquest estiu ha estat impressionant, a
Mallorca i sobretot a Eivissa, les depuradores vessant, els
emissaris rebentant i carreteres, ports, platges plens de
porqueria de les depuradores. Un pla específic ben dotat per
posar en condicions les depuradores, els emissaris i els
colAlectors. 

Dues qüestions en relació a Formentera. El trasllat de
residus; el trasllat de residus s’ha de resoldre des del Govern de
les Illes Balears, estam d’acord, i demanar subvenció a Madrid,
que l’hauria de donar. Però els ciutadans de Formentera no han
de continuar pagant molt més que qualsevol altre perquè han de
traslladar els residus a fora, els han de traslladar a Eivissa. Que
el Govern balear resolgui això i que es demani ajuda a Madrid,
però que ho resolgui qui en té la responsabilitat, que entenem
que és el Govern de les Illes Balears. I també que es remeti ja
al Parlament la llei que ha d’entrar en vigor al mateix temps
que l’Estatut d’Autonomia, de transferències i de dotació
d’aquestes transferències al Consell de Formentera; no pot ser
que ja estigui avançada la tramitació en el Congrés de l’Estatut
d’Autonomia i no hagi entrat en aquest parlament la Llei de
Formentera. També a les competències pròpies del consells
insulars en matèria...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Ramon, per favor.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Sr. President, acab ja. 

...en matèria de seguretat..., de serveis socials, usurpades i
recuperades per part del Govern de les Illes Balears que les
gestiona a través d’una fundació que és només del Govern
balear, i compromisos econòmics concrets que no es
compleixen per part del Govern de les Illes Balears, molt
especialment en referència a Menorca per castigar l’illa de
Menorca.

No tenc temps de parlar de totes. Voldria dir únicament una
cosa en relació al que serien els temes de corrupció. Volem
reprovar, deixar-ho ben clar, el president del Govern de les
Illes Balears pel cas MAPAU i BITEL. No pot ser, perquè se
salvi a la pròrroga i de penal de ser imputat, que encara
presumeixi, a un lloc on hi ha fets provats, que hi ha
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malversació de fons, que s’envien persones que no són
funcionaris a Argentina i que fan informes per captar vots, per
dir simplement allò primer. I en el cas BITEL, que encara no
s’hagin demanat disculpes pel fet claríssimament provat
d’espiar el Sr. Quetglas, i que el Sr. Quetglas...

EL SR.  PRESIDENT:

Sr. Ramon, per favor, si és tan amable...

EL SR. RAMON I JUAN:

...ja no està amb nosaltres i ja no podrà rebre mai les
excuses que li deuen des de fa moltíssim temps per part del
president de les Illes Balears.

Molts gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per a fixació de posicions, pel Grup Parlamentari
Mixt el Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Ramon, nosaltres, de les propostes de resolució que ha
presentat Esquerra Unida, n’hi votarem a favor 16, 16
propostes de resolució a favor, i li dic això perquè nosaltres no
emprarem la tècnica que vostès, i per ventura qualcun altre
partit, empren de ser sempre el partit del no, de sempre anar en
contra de tot i de veure-ho tot amb un aspecte que pareix més
existencialista, un aspecte negatiu de totes les coses. Nosaltres
creim que vostès han presentat propostes que es poden votar a
favor, que són propostes constructives, i que milloren la
situació, d’aprovar-se i de complir-se, la situació a la nostra
comunitat. 

Jo no entenc com la Sra. Rosselló diu que no vol un pacte
de la immigració i que ara no és el moment de proposar-lo, i
vostès presenten una proposició no de llei, a la qual nosaltres
hi donarem suport, que demana un pacte sobre la immigració.
Jo crec que aquest seria un d’aquells aspectes on podríem
arribar a una transacció, i sigui en el darrer minut o sigui
pensant en properes legislatures, si tots els grups, tots els
representants dels ciutadans de les Illes fóssim qualque vegada
capaços de posar-nos d’acord en qualque tema, milloraria en
molt la situació dels ciutadans de les Illes. Per ventura els
quatre temes no pot ser?, ho puc entendre; per ventura vostès
en tema de territori sempre estaran tan allunyats de nosaltres
que serà impossible arribar a un acord?, ho puc entendre
perfectament, però per ventura en temes com immigració o en
temes com llengua podríem arribar a acords, per què no?

Jo des d’Unió Mallorquina pens que hem de continuar fent
esforços, que el consens, el tarannà, les converses, els acords,
els pactes són positius per a tots els ciutadans i tots no hem de
deixar de fer esforços per aconseguir-ho. Crec que en temes
com l’Estatut hem aconseguit un consens molt ampli, molt
ampli, per ventura no amb tots els partits de govern, però quasi
amb tots els partits de govern -hi ha partits que, com que tenen
una part a Menorca i una part a Eivissa i una part a Mallorca,

la part de Menorca sí és partit de Govern però la de Mallorca
també es partit del no-, idò si hem arribat a un acord i si aquells
partits que no han arribat a un acord han manifestat que només
era per un tema però que l’acord era possible, jo crec que això
és positiu.

Nosaltres des d’Unió Mallorquina donarem suport, perquè
no podria ser d’una altra manera, a la gratuïtat dels llibres de
text perquè ens pareix una bona iniciativa. Donarem suport a
establir un pla estratègic per cobrir les necessitats de l’educació
de 0 a 3 anys. Donarem suport al fet d’instar el Govern per
realitzar les transferències en matèria de centres culturals com
museus, arxius i biblioteques, que és una proposta de resolució
reiterativa al llarg de la història d’aquest parlament; jo crec que
si feim una anàlisi de totes les vegades i de tots els anys, els
distints grups les han anat proposant. 

Donarem suport a la d’implementar uns plans de
convivència i resolució de conflictes en els centres escolars.
Donarem suport a prendre mesures urgents per aturar
l’increment de la sinistralitat. Donarem suport a les polítiques
d’ocupació, a la proposta que vostès diuen; a instar la
continuació del tren prioritzant les noves línies perquè arribi
fins a Alcúdia o a Cala Rajada. 

Donarem suport a una proposta que vostès em diuen que no
hem d’arribar a un acord, o posen excuses de mal pagador per
no arribar a un pacte, a un gran pacte en aquest parlament en
matèria d’immigració, i vostès en presenten una que diu: “El
Parlament insta el Govern a remetre un pla integral de la
immigració”. És que han de fer un pla de la immigració sense
comptar amb el suport de tots els grups?, és que volen un pla de
la immigració per poder criticar el Govern? No seria millor ser
capaços entre tots de posar-nos d’acord, encara que fos per
aquest tema? I no només en aquest parlament de les Illes
Balears, sinó a tot l’Estat espanyol que és un bon problema. Jo
parlava l’altre dia a Madrid amb el Sr. Mardones i és que
aquest és un problema molt important que tendrem a tota
Espanya si no es prenen mesures, i han de ser mesures que
fugin de tota demagògia, han de ser pactes que es facin amb
coherència, amb responsabilitat.

Donarem suport als compromisos pressupostaris en matèria
de cooperació, perquè una part molt important per resoldre els
problemes en matèria d’immigració és fer una bona cooperació
als països emissors, que no signifiqui simplement fer almoina
sinó intentar crear riquesa en els països emissors perquè la
immigració no sigui necessària.

Com no podia ser d’una altra manera donarem suport a
respectar el dret dels propietaris, evidentment, com a partit
liberal així ho pensa. I donarem suport a instar el Govern a
donar compliment al Pla d’habitatge i a la colAlaboració
institucional.

I les altres propostes a les quals no donarem suport és
perquè..., bé, són un poc..., manifestar quina és la política que
faria Esquerra Unida, que és molt respectable i que nosaltres
respectam, però que els ciutadans no els donaren la
responsabilitat d’haver de governar i d’haver de prendre les
decisions.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari PSM té la
paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
jo he de començar la meva intervenció respecte a les propostes
de resolució del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
dient que coincidim en gairebé la totalitat de les seves
formulacions. Això em satisfà i he de dir que, de fet, algunes de
les propostes són similars, i fins i tot qualcuna en concret
idèntica, a les presentades pel nostre grup parlamentari.
Simplement podria acabar aquí gairebé la meva intervenció,
perquè no crec que sigui necessari estendre’m a detallar una per
una, però crec oportú fer algunes consideracions generals.

Estam d’acord, i així també ho exigim nosaltres, amb la
necessitat de dur a la pràctica aquesta promesa electoral
incomplerta de la gratuïtat dels llibre de text, i estam d’acord
amb la urgència, urgència cada vegada més certa, cada vegada
més manifestada, cada vegada més coneguda que aquest govern
actuï en tot el que fa referència a l’etapa educativa de 0 a 3
anys. Vostès parlen d’un pla estratègic; nosaltres parlam de
recuperar i fer efectiu el Pla d’ordenació de l’educació infantil
de 0 a 3 anys, un pla que ja existeix, un pla posat en marxa per
l’anterior govern, però que aquest govern ha liquidat
absolutament. És a dir que la feina està feta, les directrius
estaven fetes, hi havia els fons, s’havia posat en marxa i ja
s’havien rebut transferències a ajuntaments en l’aplicació
d’aquest pla. El que passa és que aquest govern el va paralitzar,
el va desfer i ha demostrat la seva manca de voluntat política de
dur a la pràctica qualsevol actuació en aquest aspecte. Creim
que açò és bo que quedi clar.

Coincidim també en el fet que cal deixar-se de retòriques,
moltes retòriques, i actuar, no només parlar i pontificar, actuar
per fer front a l’alt índex de fracàs escolar a les Illes Balears.
De moment només hem vist congressos, reunions, declaracions,
bones intencions -o males intencions, segons com es miri-, però
cap actuació. 

Com també estam d’acord respecte als museus i arxius de
titularitat estatal, que han de veure transferida la seva gestió,
que és l’únic que encara és competència..., de moment és
competència del Govern. Hem de veure transferida la seva
gestió als consells insulars.

Respecte a les propostes que fan referència a educació
tindran totes elles, totes, el nostre suport. Són, igual que les que
presentam nosaltres, un intent per redreçar la política educativa
d’aquest govern, una política de gestos i no de realitzacions,
una política clarament adreçada a tot el que és cerimònia i
propaganda i en absolut adreçada a fer front a les necessitats
reals de l’educació a les Illes Balears.

Pel que fa referència al medi ambient, també rebran el
nostre suport totes i cadascuna de les propostes que vostès han
presentat, Sr. Ramon. Estam d’acord a fomentar les energies

renovables, l’estalvi energètic i l’elaboració del plans de gestió
de les zones LIC i ZEPA.

Coincidim, així mateix, amb tot el que fa referència a la
necessària regulació del tot inclòs, a la necessitat que IB3 deixi
de ser una caixa de propaganda i de ressonància governamental
i a l’absoluta inutilitat de la Targeta Verda, i no m’estenc més,
etcètera.

Com ja he dit, tenim una àmplia coincidència amb les
propostes, també amb les que són més específiques de les illes
d’Eivissa i Menorca. Però sí vull deixar clara una discrepància
i no és una discrepància menor, a la seva proposta número 31,
la qual fa referència al Port de Ciutadella, no donarem suport
a aquesta proposta. He de deixar ben clar que la proposta de
ports, la proposta de nou port, nou dic, és una proposta del
Consell Insular de Menorca, assumida posteriorment pel
Govern de les Illes Balears i també, a contracor, per força i
amb la boca petita, també assumida per l’Ajuntament de
Ciutadella; és una proposta feta pel pacte progressista PSOE-
PSM que governa el consell insular i que té la virtualitat
d’impedir qualsevol especulació urbanística, que sí
acompanyava propostes anteriors; que no suposa cap consum
del territori, no implica haver de realitzar cap nova xarxa
viària; s’ubica en sòl urbanitzable, no desenvolupat, però
urbanitzable; manté i preserva el Port de Ciutadella en el seu
estat actual; possibilita una reordenació a favor de les barques
tradicionals de pesca i afavoreix un creixement sostenible de
l’activitat econòmica. I soluciona, i això és molt important, el
perill que les freqüents rissagues estiuenques suposaven i
suposen per al trànsit de passatgers.

No me vull estendre més en aquest tema, jo crec que la
responsabilitat política dels que governam, l’esforç de consens,
la sostinguda voluntat d’arribar a solucions han possibilitat un
acord que enterra d’una vegada per totes una polèmica de
dècades i que dóna una resposta definitiva, equilibrada i
sostenible a un problema que s’havia enverinat ja fa molts
d’anys. És un acord que han assumit tots els partits polítics de
Menorca, tots menys vostès, menys Esquerra Unida, Esquerra
de Menorca, encara tenim l’esperança que s’hi sumi perquè
crec que és un bon projecte. El Consell Insular de Menorca, en
aquest aspecte, mereix la nostra felicitació per la proposta i per
l’acord aconseguit i, per tant, Sr. Ramon, serà l’única proposta
de resolució del seu grup parlamentari que votarem en contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vull
començar la meva intervenció anunciant que de les 54
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds el meu grup, el Grup Parlamentari
Socialista, donarà suport a totes exceptuant-ne dues, la número
17, relativa a renunciar al projecte de connexió elèctrica a
través del cable, i la número 31, sobre la retirada del projecte
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de construcció d’un dic exterior al Port de Ciutadella. Com he
dit, no donarem suport a la proposta de resolució número 17,
ja que, si bé des del meu grup sempre s’ha defensat de manera
prioritària el gasoducte i no el cable, entenem que és necessari
garantir el subministrament elèctric a la nostra comunitat, i per
açò, si aquesta garantia passa per la connexió elèctrica a través
del cable, no podem renunciar a aquest projecte.

I pel que fa a la proposta de resolució número 31, el Grup
Parlamentari Socialista la votarà en contra perquè l’actual
projecte de construcció d’un dic exterior al Port de Ciutadella
i d’una dàrsena esportiva a Cala en Busquets és un projecte
consensuat, fruit d’un acord entre les diferents institucions.

Entrant ara a l’anàlisi de la resta de propostes de resolució
presentades pel Grup Esquerra Unida i Els Verds, he de dir, en
primer lloc, tal i com ja vaig fer en el debat de l’any, perquè me
va tocar posicionar-me també en relació amb aquestes
propostes de resolució i, com ha dit el portaveu d’Esquerra
Unida i Els Verds, n’hi ha algunes que estan repetides, ja que
fins i tot varen ser aprovades i no han estat assumides pel
Govern, que trobem un grup de propostes de resolució en
relació amb el qual en un estat democràtic i de dret no
s’haurien ni de plantejar, però una vegada més evidenciam,
com, desgraciadament, el Govern de les Illes Balears no
compleix les obligacions que li són exigides en virtut de
resolucions emanades d’aquest propi Parlament, el qual obliga
a fer aquest tipus de propostes òbvies que, amb un govern
responsable i respectuós amb la resta d’institucions i poders
públics, no serien necessàries.

Ara bé, de totes maneres, vist el que hem vist aquest estiu
passat amb les convocatòries de plens extraordinaris irregulars,
i vist que anys rera any, sembla ser que per una coherència
política, ja que és una conducta reiterada i habitual, el Partit
Popular incompleix sistemàticament les decisions d’aquest
Parlament. I coincidim també amb el portaveu d’Esquerra
Unida i Els Verds, crec que poc èxit tendran aquestes propostes
de resolució encara que siguin encertades.

I en aquest sentit em referiré a la gratuïtat dels llibres de
text, proposició no de llei aprovada per aquest Parlament; a
liderar la negociació d’un pacte per l’ocupació, moció aprovada
per aquest Parlament i proposta de resolució aprovada en el
debat de l’any passat, i la creació d’un consorci en el Pati de sa
Lluna d'Alaior en relació amb l’acord unànime també d’aquest
Parlament i proposta de resolució també aprovada en el debat
de l’any passat.

Un altre grup de propostes presentades per Esquerra Unida
i Els Verds recullen l’incompliment per part del Govern
d’altres obligacions que també li són exigibles, com ara la no
utilització de la llei d’acompanyament per introduir
modificacions legislatives o creació de noves empreses o
organismes públics, obviant la preceptiva tramitació
parlamentària; practicar polítiques de colAlaboració institucional
renunciant a la confrontació partidista i a la discriminació i la
no utilització de fons públics per part del Govern per afavorir
negocis privats. O obligacions com prendre urgentment les
mesures necessàries per aturar l’increment de la sinistralitat
laboral, proposta de resolució aprovada també en el debat de
l’any passat; fer una televisió i ràdio públiques realment

objectives i plurals; respectar escrupolosament el dret dels
propietaris afectats per les expropiacions de les obres de les
carreteres; no usurpar als consells insulars competències
transferides i compromisos assumits; resoldre amb brevetat els
problemes de seguretat i de salut pública que presenta l’actual
estació intermodal de Palma, inaugurada fa pocs dies pel
president del Govern; o assumir, que no assumir, com diu el
text de la proposta de resolució número 46, responsabilitats
polítiques pels casos MAPAU i BITEL.

La resta de propostes de resolució presentades a les quals
donam suport es refereixen, relatives a diferents àrees, com
educació i cultura, esport, medi ambient, sanitat, habitatge,
consum, immigració, turisme, infraestructures, etcètera, a
actuacions que desitjablement un bon govern i un govern eficaç
i eficient hauria de dur a terme en benefici de tots els ciutadans,
com ara elaborar un pla estratègic per cobrir les necessitats
educatives de l’educació del tram de 0 a 3 anys; presentar un
pla d’actuació en relació amb l’alt nivell de fracàs escolar de la
nostra comunitat; invertir en infraestructures esportives dels
centres educatives públics; elaborar i aprovar un pla director de
l’economia social, també proposta de resolució aprovada en el
debat de l’any passat; prioritzar la construcció de noves vies
fèrries perquè el tren arribi a Alcúdia i a Cala Rajada; renunciar
definitivament als projectes d’autovia d’Inca-Manacor i del
segon cinturó de Palma; renunciar definitivament al projecte
d’un nou hospital a Son Espases i recuperar l’anterior projecte
de Son Dureta; remodelar i ampliar, d’una manera integral,
l’Hospital de Can Misses a Eivissa; remetre al Parlament el
Projecte de llei de l’alcohol, proposta de resolució també
aprovada en el debat de l’any passat; elaborar un pla d’actuació
per fomentar les energies renovables; fer-se càrrecs dels
sobrecosts generats als ciutadans de Formentera per la
necessitat de traslladar els residus -aquí també hem detectat un
error, ens imaginam que és un error d’escriptura-, de residus,
que no residents, com diu la proposició número 35, urbans, a
l’illa d’Eivissa.

I tota la resta de les propostes de resolució que, evidentment
ja estic fora de temps, no tenc temps ara per referir-me a elles
d’una en una, però, com ja he anunciat, les donarem suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Me
posicionaré sobre les 54 propostes que presenta el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds i primer de tot, Sr.
Ramon, dir-li que, si accepta dues transaccions, seran 15 les
propostes que li acceptarem: són la 4, la 6, 7, 11, 12, 13, 18,
20, 23, 33, 34, 37 i 40. I les dues transaccions que li proposam
són a les propostes números 14 i 44; la 14, la qual fa referència
a sinistralitat laboral, un tema prou debatut en aquest
Parlament, trob que l’esforç que ha fet el Govern i
concretament la Conselleria de Treball i Formació en aquest
sentit és clar mai no serà suficient, això ja ho sabem, però fins



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / Fascicle 4 / 26, 27 i 28 de setembre del 2006 5555

 

i tot en dotació pressupostària sempre s’ha anat incrementant,
i per tant la transacció consideram que hauria de ser que quedàs
redactada dient “Instar el Govern a seguir prenent les mesures
necessàries”; perquè consideram que la feina es fa, és un tema
que és molt difícil, que mai no s’hi dedicaran prou recursos per
molts que se n’hi dediquin, però el que està clar és que aquest
govern ha duplicat, en els pressuposts de l’any 2004 ja va més
que duplicar el pressupost que tenia per aquest concepte, els
darrers pressuposts del pacte de progrés de l’any 2003.

Igualment, pel que fa referència a la proposta número 44,
sobre el Pla estatal d’habitatge, també li diem el mateix,
“Seguir donar compliment als objectius del Pla estatal
d’habitatge”, perquè consideram que es dóna compliment a
aquesta proposta, torn a repetir, número 44.

Amb referència a les que li he comentat que votarem que sí,
aquí s’ha fet referència a una sèrie de propostes, com és el
consorci del Pati de sa Lluna de l’Ajuntament del municipi
d’Alaior, a Menorca. El Grup del Partit Popular ha demostrat,
d’una manera molt clara i molt ferma que està d’acord amb la
rehabilitació i, com no, amb la compra, perquè així ja ho va fer
del Pati de sa Lluna i per això va dedicar 918.000 euros a la
compra. És precisament, torn a repetir, un Govern del Partit
Popular qui va realitzar la compra i en aquest moment,
senzillament, s’està a l’espera que s’han demanat uns fons
europeus per a la seva rehabilitació. I el que hi ha cert de tot
açò és que l’Ajuntament d’Alaior, governat pel Partit
Socialista, amb suport d’Esquerra Unida, no ha fet quant, o no
va fer res en el seu moment per al Pati de sa Lluna. A la
legislatura anterior, quan governava el pacte de progrés, el Sr.
Antich, de paraula, s’havia compromès a la compra del Pati de
sa Lluna, no ho va fer; va ser amb l’arribada del Partit Popular
que es va realitzar aquesta compra de la qual podran gaudir tots
els ciutadans del municipi d’Alaior de Menorca.

Després també hi ha les propostes 7, 11 i 12 que van
referides a inversions en infraestructures educatives. Nosaltres
aquí votarem que sí, no tan sols perquè les hagi posat el seu
grup damunt la taula o aquí, en aquest debat d’avui,
senzillament perquè van en la línia d’actuació del Govern, del
Govern de Jaume Matas, un govern que està totalment
involucrat, que està totalment invertint en infraestructures
educatives, incrementant el pressupost en un 63% i d’aquest
pressupost un 74% va a l’educació pública. El Govern actual ha
invertit i haurà invertit 164 milions d’euros en inversions en
infraestructures educatives, enfront, senzillament, dels 64
milions que va fer el pacte de progrés, i tenint en compte que
no hi ha cap finançació addicional des del Govern de l’Estat,
des de Madrid.

Igualment un esforç en despesa corrent, aquest Govern, el
Govern de Jaume Matas hi haurà posat 20.000 nous professors,
un increment de plantilla molt important enfront dels 7.400 que
va posar el pacte de progrés.

També s’ha comentat aquí el tema d’una segona escola en
el municipi d’Alaior. Aquesta segona escola del municipi
d’Alaior haurien de saber, senyors diputats, que senzillament
no hi ha el projecte fet, millor dit, el projecte està fet, però per
culpa dels governants de l’Ajuntament d’Alaior, aquest projecte
s’ha de modificar, perquè no té, no va posar el solar, va voler

que es fes el projecte damunt un solar que encara no estava en
una situació adequada. Quan el solar ha estat en una situació
adequada, resulta que el projecte no és vàlid, per tant, per
incompetència dels que governen aquell municipi, torn a
repetir, Partit Socialista amb el suport, precisament, d’Esquerra
Unida, el projecte de moment no es pot posar en marxa. El que
està clar és que hi haurà una inversió en aquell municipi al
respecte de 2 milions d’euros.

També, la proposta número 18, també li donarem suport,
també prou debatut, pacte per l’ocupació.

També el pla integral d’immigració, així com també un
tema que ha sortit darrerament en premsa de l’acolliment de
menors immigrats procedents d’altres comunitats autònomes,
també hi estam a favor, també li votarem a favor.

La resta de les propostes, és impossible entrar a detallar
cada una o argumentar perquè el nostre vot en contra de
cadascuna d’aquestes propostes. El que sí me fa gràcia i és
curiós és la proposta número 31, el dic de Ciutadella. El dic de
Ciutadella a ningú li ha de quedar cap dubte que ha estat
gràcies al Partit Popular de Menorca, qui ha empès perquè es
faci un dic a Ciutadella, que és bo no tan sols per a Ciutadella
sinó per a tota Menorca, ha estat el Partit Popular. Aquí ara
surten partits que hi han estat en contra, PSOE i PSM, de fer un
dic a Ciutadella, sistemàticament en contra, han estat totalment
en contra. I qui fa la inversió és el Govern balear, 67 milions
d’euros per al dic de Ciutadella. I han hagut d’acceptar aquest
dic per un tema probablement electoralista, perquè no el volien,
i de cara a les pròximes eleccions no sé com es podran
presentar o com valoraran açò unes formacions que ara es
presentaran conjuntament, com puguin ser PSM i Els Verds. És
curiós que al dia d’avui haguem de veure el posicionament que
hi ha hagut aquí damunt per part del Sr. Riudavets referent al
dic de Ciutadella. El dic de Ciutadella ha estat gràcies al Partit
Popular.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Passam a les 107 propostes del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, RGE núm. 8325. Per defensar-les 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 la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, ha de tenir la
mateixa consideració, a tots els efectes, que la llengua
castellana.

3. 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.
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4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar l’actual declaració d’obligatorietat de
servei públic del transport aeri a fi i efecte que contempli un
abaratiment de les tarifes, augment de freqüències, inclusió
dels vols a la península, a més de preveure un increment
suficient de la dotació pressupostària per tal de fer efectiva
aquesta declaració.

8. 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.

9. 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. 

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que el Pla d’infraestructures ferroviàries contempli les
inversions necessàries, a les Illes Balears, per tal de
possibilitar el desenvolupament del Pla de Transport
Ferroviari.

11. 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.

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

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir la Llei de normalització lingüística.

14. 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.

15. El Parlament 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 i insta a
convocar-lo amb la màxima urgència.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no utilitzar la qüestió lingüística com a eina de
política partidista.

17. 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 actuació.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar el Decret 52/2006, de mesures per
fomentar la competència lingüística en llengües estrangeres.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a proposar un decret de foment de les llengües
estrangeres entre l’alumnat de les illes Balears, consensuat
amb la comunitat educativa i que, en cap cas suposi un
retrocés de l’ensenyament de la llengua catalana.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir estrictament i sense cap excepció el
Decret 92/1997 que regula l’ús en l’ensenyament de i en la
llengua catalana.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les passes oportunes per tal que les
emissions d’IB3 siguin íntegrament en llengua catalana.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a vetllar pel compliment de la Llei de comerç pel
que fa als drets lingüístics dels ciutadans.

23. 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 signar convenis
de colAlaboració per a la promoció exterior de la nostra
llengua i cultura.

24. 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.

25. 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.

26. 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.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa i amb urgència un pla
d’actuació de prevenció i resolució dels conflictes als centres
escolars.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a variar la composició de l’Observatori de la
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Convivència Escolar, tot donant més participació a la
comunitat educativa.

29. 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.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar i ampliar amb mesures reals i
efectives els plans d’acollida adreçats a l’alumnat immigrant.

31. 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.

32. El Parlament de les Illes Balears constata que el procés
d’admissió d’alumnes posat en marxa durant aquesta
legislatura ha provocat greus discriminacions entre l’alumnat
de les Illes Balears.

33. 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.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar l’ordre de foment de places escolars en
centres concertats sostinguts amb fons públic. 

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desistir de concertar en un futur aules de
batxillerat a centres concertats.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a subvencionar el transport escolar de l’alumnat
que s’ha de desplaçar de localitat per poder realitzar estudis
de batxiller i formació professional.

37. 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.

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

39. 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. 

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intensificar significativament els programes
socio-educatius adreçats a alumnes amb risc d’exclusió
escolar.

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

42. El Parlament de les Illes Balears constata que el
projecte de construcció del nou hospital de referència de Son
Espases suposa un retard injustificable en la seva posada en
marxa i un innecessari augment de la despesa pública.

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

44. 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.

45. 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 dos anys.

46. 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.

47. 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.

48. 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.

49. El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes
Balears a modificar el Pla d’immigració tot incorporant
objectius, actuacions temporalitzades i un increment de la
dotació econòmica.

50. 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 amb la colAlaboració dels consells insulars i dels
ajuntaments.

51. 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.

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

53. 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.

54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport efectiu i immediat a les empreses
d’economia social de les Illes Balears.
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55. 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.

56. 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.

57. 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 als sectors lleter i carni de les Illes
Balears.

58. El Parlament de les Illes Balears reprova l’actuació del
Govern de les Illes Balears en la pèrdua de tres milions
d’euros que han facilitat l’objectiu de l’empresari de Yanko de
tancament de l’empresa.

59. El Parlament de les Illes Balears constata la
improvisació del Govern de les Illes Balears en l’execució del
projecte de soterrament de les vies a l’estació de Palma,
inaugurant una estació provisional sense tenir les condicions
de seguretat i salubritat obligatòries.

60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir la normativa de seguretat en matèria
ferroviària a l’estació provisional soterrada de Palma.

61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aplicar les mesures correctores necessàries per
tal d’evitar l’acumulació de gasos, olors i pols a l’estació
provisional soterrada de Palma. 

62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a procedir a l’electrificació de les línies de
ferrocarril abans de finalitzar les obres de l’estació definitiva
de Palma.

63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instaurar un servei de BUS gratuït entre
l’estació provisional del tren de Palma fins a la Plaça
d’Espanya mentre durin les obres de l’estació definitiva.

64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i l’Ajuntament de Palma a la creació del Parc de
les Vies, un autèntic parc urbà (predominantment per als
vianants amb pas transversal de vehicles a determinats punts)
des de Son Fuster fins al Parc de Ses Estacions a l’espai
alliberat pel soterrament de les vies al seu pas per Palma.

65. 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.

66. 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.

67. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar a l’àmbit del PORN la totalitat de
l’espai geogràfic de la Serra de Tramuntana.

68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a declarar Ses Fontanelles parc natural.

69. 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 infrastructures portuàries, que són
competència de l’autoritat autònoma, es regulin mitjançant un
pla director sectorial de ports esportius.

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

71. 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.

72. 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.

73. El Parlament de les Illes Balears reprova la deixadesa
del Govern de les Illes Balears en la vigilància de la qualitat
de l’oferta turística.

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

75. 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.

76. 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.

77. 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.

78. 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.

79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació immediata del consorci per a la
rehabilitació del conjunt arquitectònic format per l’Església de
Sant Diego  i el convent, conegut com el Pati de sa Lluna del
municipi d’Alaior.

80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no utilitzar de forma partidista el procés iniciat
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per declarar un parc nacional a la costa nord de l’Illa de
Menorca.

81. 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. 

82. 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.

83. El Parlament de les Illes Balears constata que els
projectes de les ampliacions de les carreteres Eivissa-Sant
Antoni i Eivissa-Aeroport han suposat un malbaratament de
diners públics, un consum desmesurat de territori i una manca
de respecte envers els drets dels ciutadans d’Eivissa.

84. 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. 

85. 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. 

86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desistir de la tramitació de cap port esportiu de
nova construcció a l’illa d’Eivissa.

87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al manteniment del CP Sa Graduada, Ciutat
d’Eivissa, com a un centre d’ensenyament d’una línia, al
marge de la futura obertura del colAlegi al carrer de Vicent
Serra.

88. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar un pla de transport públic i de
mobilitat sostenible a l’àmbit d’Eivissa, i a negociar amb el
Ministeri de Foment el finançament necessari per a la seva
execució.

89. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de dinamització lingüística per
a l’illa d’Eivissa, especialment orientat als nuclis d’Eivissa,
Sant Antoni i Santa Eulària.

90. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en el cas d’aprovació en el Congrés de
Diputats de la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, traspassi immediatament i de forma íntegra les
competències que el nou Estatut fixi com a pròpies dels
consells insulars.

91. El Parlament de les Illes Balears constata que el
Govern de les Illes Balears incompleix reiteradament el

Reglament del Parlament, tot negant la informació a la qual
tenen dret els grups parlamentaris per realitzar la seva tasca.

92. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a respectar l’activitat parlamentària renunciant
als seus constants intents de manipulació d’aquesta per
interessos partidistes.

93. 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.

94. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a respectar l’àmbit competencial del Consell
Insular de Menorca, tot actuant amb lleialtat institucional.

95. 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.

96. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no donar cap mena de suport a associacions o
entitats que defensin postulats racistes, homòfobs i sexistes, o
que, en general, preconitzen qualsevol discriminació per raons
de raça, religió, orientació sexual, etc.

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 recuperar la confiança
dels ciutadans en les institucions.

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 reprova el Govern de
les Illes Balears per la pràctica de l’amiguisme en la
contractació de personal a les empreses públiques.

100. El Parlament de les Illes Balears reprova la
consellera d’Immigració i Cooperació de les Illes Balears per
la contractació ilAlegal de la seva cap de gabinet.

101. El Parlament de les Illes Balears reprova la directora
d’IB3 pel sectarisme i la manipulació constants que practiquen
les emissores de ràdio i televisió públiques de les Illes Balears.

102. El Parlament de les Illes Balears reprova el Govern
de les Illes Balears pel malbaratament de recursos públics a la
RTVIB.

103. El Parlament de les Illes Balears insta el president de
les Illes Balears a assumir responsabilitats polítiques per l’ús
immoral i antijurídic del correu electrònic dels adversaris
polítics.

104. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a actuar decididament, amb totes les mesures
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al seu abast, contra la corrupció que s’ha posat en evidència
a nombrosos municipis de les Illes Balears governats pel Partit
Popular.

105. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació
d’una comissió d’investigació parlamentària  per investigar el
sobrecost i l’adjudicació de les obres de construcció de
l’autopista Eivissa-Sant Antoni i Eivissa-aeroport.

106. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació
d’una comissió d’investigació parlamentària per investigar
l’adquisició de terrenys al voltant de Son Espases abans
d’iniciar-se el concurs i el procediment d’adjudicació del nou
hospital.

107. 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.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Aquest dic de Ciutadella ha estat gràcies al Consell Insular de
Menorca, el dic que protegia l’especulació, que destrossava el
territori era el dic del Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets, se centri.

(Remor de veus a la sala)

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Perdoni, Sr. President. Han de comprendre que m’ho havien
posat en “bandeja”.

Una vegada, i ja és la quarta, he de defensar des d’aquesta
tribuna les propostes de resolució del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista. Són 100 propostes que evidentment no
podré detallar, n’intentaré fer una valoració global. Però
sincerament estic convençut que aquestes 107 propostes
configuren un veritable programa d’actuació, una veritable
nova forma de governar, des dels principis, des de
l’acompliment de la legalitat, des de l’honestedat i des del
respecte als drets individuals i colAlectius dels ciutadans de les
Illes Balears.

Entrem en matèria, quatre són els eixos que donen
coherència i relacionen aquestes propostes, eixos que fan
referència a la nostra identitat com a poble, malmesa per aquest
govern; a les polítiques sectorials desgavellades i generadores
d’una enorme hipoteca econòmica que ha duit a terme aquest
govern; a la necessària lleialtat institucional que ha triturat
aquest govern i, finalment, a la necessària regeneració de la
vida política després de tres anys i escacs d’aquest govern.

Em permetran que em deturi un moment en les dues
primeres propostes de resolució. Any rera any presentam el
mateix text, demanant que aquest Parlament proclami la realitat
nacional que conformen les Illes Balears. Enguany hi havia la

possibilitat, no l’esperança, perquè ens coneixem tots, la
possibilitat que aquesta proposta ja no fos necessària, però la
reforma de l’Estatut en aquest aspecte ha estat minsa i poc
agosarada i, en conseqüència, no ha incorporat aquesta
definició, que sí, per exemple, ha fet Andalusia. Així, el nostre
grup parlamentari segueix defensant avui aquí que les Illes
Balears, per la seva història, les seves tradicions i fins i tot per
la seva geografia formen una clara realitat nacional. Només
afegir que els que ara neguen açò són els mateixos que a l’any
1983 no varen acceptar que ni tan sols érem una nacionalitat
històrica i ara, mirau per on, d’açò se n’omplen la boca. Estic
tan segur que avui aquesta proposta serà rebutjada, estic segur
d’açò, com també estic segur que d’aquí un temps els que ara
ho consideren un anatema, s’hi sumaran i també se n’ompliran
la boca i, si no, temps al temps.

La segona proposta de resolució intenta, una vegada més,
reparar una injustícia, que la curtor de mires del Partit Popular
va impedir que fos assumida a la reforma de l’Estatut, em
referesc a l’equiparació de les dues llengües oficials de les Illes
Balears. És una injustícia i sobretot una aberració de la lògica
que la llengua catalana que, a més d’oficial, és la pròpia de les
Illes Balears es mantengui a hores d’ara en un estatus inferior
a la llengua castellana. Demanam simplement igualtat,
equiparació, demanam que finalitzi la discriminació contra els
catalanoparlants.

No podré estendre’m tant amb la resta de propostes, però
aquestes són importants perquè configuren l’essència del nostre
poble. Intentaré ser més breu, no em queda més remei amb la
resta.

Però començaré fent un breu esment al règim especial de les
Illes Balears. En el seu discurs el president Matas ens deia,
despús-ahir, i ahir ho va tornar dir, que s’hauria de reintroduir
en el nou Estatut l’esmena del règim econòmic i fiscal. Només
recordar-li al Sr. Matas i a tots els diputats del Partit Popular
que l’únic grup que no va votar que s’eliminés de la proposta
d’Estatut va ser el PSM, per tant ara posen panys calents a la
ferida que vostès mateixos van fer. I el nostre grup ha defensat
l’aplicació del REB, amb independència del color del Govern
de Madrid, ho defensàvem abans i ho seguim defensant ara.

Com també, com tornam defensar una millora de l’actual
declaració d’obligació de servei públic del transport aeri, ho
hem fet des d’un principi, ho hem fet sempre i no hem deixat de
fer-ho, malgrat que els que abans deien que aquesta declaració
era meravellosa, me referesc al Partit Popular, ara hagin vingut
a les nostres i diguin que no ho és tant. Cal millorar la
declaració abaratint les tarifes, augmentant les freqüències,
incloent els vols a la península i sobretot reservant partida en
els pressuposts de l’Estat per fer-la possible.

No me correspon a mi analitzar la proposta efectista que el
Sr. Matas va fer sobre aquest tema, simplement vull recordar
que si ell, en la seva etapa de ministre o ja com a president de
les Illes Balears, quan els seus governaven encara a Madrid,
hagués fet una bona declaració, la seva proposta de fa dos dies
hagués estat absolutament innecessària. Veurem en què acaba
tot, però molta por em fa que l’únic que s’aconseguirà és el que
el Sr. Matas pretenia, un titular de diari. Però mentrestant la
declaració d’obligació de servei públic és competència del
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Govern de l’Estat i a ell hem de reclamar. Esper que el Partit
Popular, qui va votar a favor l’any passat, enguany no hi voti en
contra.

Passem a una altra temàtica, la nostra llengua, la llengua
catalana. Són 12 les propostes que presentam al respecte, 12,
i totes elles adreçades a reconduir la situació de retrocés,
d’abandó i d’hostilitat envers la nostra llengua que ha propiciat
aquest govern durant aquests darrers anys. Ens deia el Sr.
Matas que ell estava d’acord a no fer partidisme amb les
qüestions lingüístiques i ho deia el màxim responsable que, per
interessos partidistes, mai com en aquesta legislatura s’hagi
atacat en tots els àmbits la llengua catalana. Des de la promoció
d’allò que ells anomenen bilingüisme i que no és altra cosa que
un intent d’enfonsar els avanços en la normalització, fins a
aquest darrer engendrament pedagògic, el decret de
trilingüisme, que, sota l’excusa d’aprendre una llengua
estrangera, té com a única intenció, intenció inconfessada, fer
retrocedir el català a l’àmbit allà on més s’havia avançat, en
l’ensenyament.

Per açò les nostres propostes van des de qüestions tan
òbvies com l’exigència que el Govern respecti la Llei de
normalització lingüística, açò ni ho hauríem de demanar que es
respecti una llei, però ho hem de fer perquè no la respecten;
que es convoqui el Consell Social de la Llengua Catalana; que
es deroguin les mesures de castellanització, totes les que s’han
fet durant tres anys.

Entrem a fer un breu repàs a polítiques sectorials. Abordam
en aquest camp tots i cadascun dels aspectes de l’actuació
d’aquest govern que han generat indefensió, sentiment
d’abandó, crispació, de tot hi ha hagut, no els puc enumerar
totes, però em referesc a propostes que exigeixen actuacions
reals i efectives, més enllà de la pura propaganda en el tema
d’educació. Actuacions per fer desaparèixer la violència a les
aules; per donar valoració social a l’ensenyament públic que
aquest govern ha fet abaixar; per afrontar el fracàs escolar; per
afrontar l’abandó d’estudis; per recuperar el suport a l’educació
infantil de 0 a 3 anys; cal donar més participació a la comunitat
educativa; cal augmentar i fer més efectius els programes
socioeducatius adreçats als alumnes amb risc escolar. Tot açò
són actuacions que havia posat en marxa l’anterior govern i que
aquest govern ha hivernat o liquidat, per tant demanam que es
recuperin.

Bé, l’altre dia, la setmana passada el Partit Popular va
rebutjar una moció del nostre grup que demanava augmentar la
participació de la comunitat educativa dins l’Observatori per la
Convivència Escolar; avui obre el diari i me trob que sembla
ser que s’ho han repensat i que ara diuen que sí que
augmentaran la participació de la comunitat educativa. Avui,
senyores i senyors del Partit Popular, tenen l’oportunitat de
demostrar que el que diuen els diaris no són mentides, que açò
és cert i votar a favor de la nostra proposta número 28, la qual
torna demanar exactament el mateix que van votar en contra la
setmana passada i que avui el conseller diu que sí que faran.
Ara veurem si són coherents, si tenen paraula o simplement
enganyen la gent damunt el diari.

En un altre ordre de coses, demanam més inversió efectiva
en la sanitat pública, per evitar el desviament dels usuaris als

serveis privats. Demanam la sempre demorada integració de
GESMA dins l’INSALUD, demanam que el Pla d’immigració
sigui qualque cosa més que una declaració de bones intencions
i inclogui objectius, actuacions temporalitzades i un increment
de la dotació pressupostària. Demanam que es presenti d’una
vegada el Pla contra la pobresa i l’exclusió social, etcètera,
podria seguir perquè en tenim moltes en aquest camp de salut
i serveis socials.

Sobre obres públiques, una solució urgent en el desgavell
que ha suposat la posada en marxa, sense condicions de
l’estació provisional soterrada de Palma, amb perjudicis
evidents per als usuaris i treballadors. Demanam també la
creació del Parc de les Vies, una clara i justa reivindicació
ciutadana que mereix ser atesa.

Respecte del medi ambient, una pinzellada global, totes les
nostres propostes, i n’hi ha moltes, van en la línia d’augmentar
la protecció dels espais naturals, totes elles. I açò sí, no ho vull
deixar de dir, instam el Govern de l’Estat a recuperar el dret de
pas a totes les zones de domini públic en el litoral de les Illes
Balears, inclosa la zona ocupada per una determinada piscina
que tots coneixem molt bé.

No m’allargaré més, amb el tot inclòs, en comerç, infinitat
de propostes en aquest sentit.

Parlem ara, amb el que me queda de temps, de lleialtat
institucional, perquè si una cosa ha caracteritzat aquest govern
és la utilització del poder per als seus interessos partidistes.
Açò s’ha traduït en un constant i persistent intent de sabotejar
les iniciatives de les institucions que no són governades pel
Partit Popular o els seus aliats polítics i, fins i tot, qualque
vegada, ni els aliats polítics se n’han alliberat. Han intentat
ofegar-les econòmicament, han interferit en els seus àmbits
competencials, han actuat sense cap mena de respecte a la
voluntat popular, açò ha passat amb molts ajuntaments, però el
cas més sagnant va referència al Consell Insular de Menorca,
una veritable obsessió en aquests moments per al Partit
Popular.

Des del Govern de les Illes Balears s’ha actuat sense la més
mínima lleialtat, s’ha discriminat econòmicament a Menorca;
s’ha creat una xarxa paralAlela de contrapoder; s’ha alliberat
amb contractes laborals de distintes conselleries nombrosos
militants del Partit Popular que es dediquen a fer tasques de
partit. S’han dit mentides, s’ha creat crispació, perquè una cosa
està clara, l’oposició en el Consell de Menorca no ha estat el
Partit Popular, l’oposició ha estat el Govern de les Illes
Balears. I açò és una perversió del joc democràtic, un frau a la
voluntat popular, una mostra clara que per sobre de
declaracions aparentment ben intencionades, Sr. Matas, va
gosar dir aquí que el seu Govern havia estat el Govern del
diàleg amb les altres institucions, el que ha estat és una mostra
clara que farien qualsevol cosa per mantenir-se en el poder i
per conquerir-lo allà on no el tenen, ni el tindran, afegiria jo.

Per tot açò, són diverses les nostres propostes de resolució
instant el Govern a actuar amb la responsabilitat i amb la
lleialtat mínimes exigibles a un govern digne, respectuós amb
les institucions i convençut que les formes en política també
són importants i molt.
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Però sens dubte açò enllaça perfectament amb el darrer eix
que conforma les nostres propostes de resolució, ja prest
acabaré, em referesc a la necessària regeneració de la vida
política. Els tres anys i escacs d’aquest govern han fet
necessària, imprescindible, inajornable aquesta regeneració.
Demanam que aquest Parlament reprovi les tàctiques sectàries,
antidemocràtiques, vulneradores de la legalitat que ha duit a
terme aquest govern.

Demanam que el Parlament de les Illes Balears reprovi la
directora d’IB3 pel sectarisme, la manipulació, que és la tònica
general de les emissions de la televisió autonòmica.

Demanam que el president de les Illes Balears assumeixi
responsabilitats polítiques pel que ha assenyalat ja la justícia,
per l’ús immoral i antijurídic del correu dels seus adversaris
polítics, que no sigui un delicte no lleva que no ho hagin
considerat un delicte, de moment, no lleva que sigui un fet
provat que ha comès un acte immoral i antijurídic.

Demanam així mateix la reprovació de la consellera
d’Immigració, per la contractació ilAlegal de la seva cap de
gabinet, ni més ni menys.

Però, a més, demanam que en el si d’aquest Parlament es
creïn dues comissions d’investigació, una per investigar sobre
el cost i l’adjudicació de ...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

... de les obres de construcció de les autopistes d’Eivissa i
una altra comissió d’investigació que investigui el procés per
a l’adquisició dels terrenys a Son Espases. Ahir mateix la
nostra portaveu va deixar molt clara la foscor, els aspectes
tèrbols que hi ha en aquest procés. Calen comissions
d’investigació, i si nio hi ha res estrany, res no sortirà. Si voten
en contra vol dir que tenen por de treure els pedaços bruts, que
segur que hi són.

Regenerar la vida política suposa fer un esforç per la
transparència, l’honestedat i el respecte a la legalitat, tot allò
que aquest govern no ha tengut ni ha volgut tenir.

En definitiva, ja acab. 107 propostes de resolució per a una
nova acció de govern, per a un exercici de la política net i lliure
de corrupcions, per una relació harmònica amb les institucions
i sens dubtes perquè el Govern, aquest govern que han elegit
els ciutadans, i no ho oblidam, per una vegada actuï en interès
del dret d’aquests ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions, en primer
lloc el Grup Parlamentari Mixt, té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Fer una
valoració, fins i tot una fixació de posicions sobre 107
propostes de resolució en cinc minuts, creguin-me que és quasi
impossible.

Des d’Unió Mallorquina donarem suport a 45 de les 107
propostes de resolució que s’han presentat. Segurament
nosaltres veim en el perfil, a la visió general de totes aquestes
propostes de resolució, dos caires, dos sentits, supòs que les
tasques de govern o la responsabilitat de govern li donen un
sentit a unes, que seran les que votarem afirmativament, i, en
canvi, les que són més de visió negativa, de partit del no, de
sempre estar en contra no podran comptar amb el nostre suport
perquè manifesten una visió distinta del que és la nostra illa de
Mallorca.

Vull començar per la primera. Jo entenc i respect quina és
la visió del Partit Socialista de Mallorca i que creguin que la
realitat nacional de les Illes Balears sigui d’una determinada
manera, però nosaltres, Unió Mallorquina, creim que la gent se
sent de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, i són
ells, els mallorquins, els menorquins, els eivissencs i els
formenterencs, els que són una realitat nacional, i que
respectant les nostres diferències feim un projecte comú, anam
i som capaços de posar-nos d’acord per tenir unes coses que
ens uneixen, però mantenint les nostres peculiaritats, mantenint
un govern propi de cadascuna de els nostres illes, que són els
consells.

Des d’Unió Mallorquina donarem suport a les 2, 3, 4, 5 i 6,
creim que la nostra llengua ha de tenir la mateixa consideració
que té la llengua castellana, evident, així s’ha de fer; creim que
s’ha de dotar dels suficients recursos l’administració de Justícia
de les Illes Balears perquè pugui fer la seva feina i que quan es
reclamin les transferències, les de justícia o qualsevol altres que
puguin venir al futur, han de venir ben dotades, no hem de
repetir casos com els d’ensenyament, d’educació o de sanitat,
que després queden absolutament insuficients per les coses que
hem de fer en aquestes illes. Creim que si les illes Canàries
tenen un règim especial, un règim fiscal que compensa la
insularitat, no s’entén per què les Illes Balears no l’han de tenir,
i per això donarem suport als punts 5 i 6.

Creim que s’ha de transferir la titularitat d’aquestes
infraestructures culturals que encara queden per transferir, i fa
anys que ja ho venim reclamant, tant el seu grup com el nostre.
Creim que s’ha de compensar el dèficit històric, evidentment.
Creim que s’ha d’instar el Govern a fer un pla
d’infraestructures ferroviàries que contempli les inversions que
són necessàries, evidentment. Creim que hem d’instar el
Govern a acompanyar les lleis i els decrets que facin en l’àmbit
que afecti la competència municipal, que han de venir amb la
dotació suficient per dur les competències, però crec que això
és un defecte que existeix en cascada, en escala, el Govern fa
transferències als governs autònoms i no els dóna la suficient
dotació, els governs autònoms fan transferències als consells i
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no els donen la suficient dotació o l’escatimen o després els
donen a través de noves lleis, els confereixen noves obligacions
i noves responsabilitats de la seva competència, i no vénen
acompanyades de la suficient dotació. Quan hi hagi un sistema
econòmic on cadascú tengui la suficient dotació amb recursos
propis per assumir les seves responsabilitats, tots aquests
problemes s’hauran solucionat.

Donarem suport a aquesta proposta, que crec que podria ser
objecte d’una transacció, però que, independentment de si fos
o no una transacció, que es refereix, la núm. 12, a la unitat de
la llengua, crec que hauríem de ser capaços de fer, i tothom ho
diu, però després no sé què passa, però no s’aconsegueix en la
realitat, de fer un gran pacte per a la llengua, que la llengua no
fos una arma per tirar-nos en cara quan venguin les eleccions,
que ningú no pogués utilitzar aquest tema per aconseguir
avantatge electoral.

Donarem suport, com no podia ser d’una altra manera,
perquè la votàrem i la complim, a la Llei de normalització
lingüística.

Donarem suport a instar el Govern que faci les actuacions
necessàries perquè l’ús de la llengua habitual, de la nostra
llengua, es vagi estenent.

Donarem suport que no s’utilitzi la qüestió lingüística com
a eina partidista, bé, en definitiva, ja li dic, donarem suport a la
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
25, 27, 29, 31, 36, 37, 39, 41, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
60, 61, 62, 70, 71, 90, 95 i 96.

I no tenc més temps per poder donar l’explicació, la
justificació per quin motiu ho feim.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Sr. President. Per retre
compte de quin és el posicionament del nostre grup, Esquerra
Unida i Els Verds, respecte de les propostes de resolució
presentades pel Grup PSM-Entesa Nacionalista. 

Nosaltres ens abstendrem a una i votarem a favor a totes les
altres, per tant, serà fàcil la meva intervenció, avui. Ens
abstendrem a la 87 per una raó. Miri, en aquests moments hi ha
una negociació entre el Govern de les Illes i l’Ajuntament de
Vila sobre la utilització de l’Escola Graduada, i jo no crec que
el Parlament hagi d’interferir en aquest moment aquesta
negociació, perquè tal vegada l’Ajuntament de Vila pensa que
és millor utilitzar l’Escola Graduada per a altres activitats
culturals, no ho sé en aquest moment. Per tant, nosaltres
mateixos estam implicats a l’Ajuntament de Vila que està amb
aquestes negociacions i no ens sembla adequat ficar-nos enmig.

Per la resta, senzillament, crec que a part que han fet una
feinada, com és costum del Grup PSM en aquesta tasca de les
resolucions i molt especialment del Sr. Riudavets, que fa una
feinada fent resolucions, que desgraciadament li passa el mateix
que a les nostres, que moltes vegades les hi voten i després no
les compleixen, però això sol ser habitual, evidentment és una
relació extensa de propostes que tenen com a objectiu marcar
per on anirien les línies generals de l’actuació del govern
segons el criteri que ells pensen i com que coincidim en quasi
tot, votam evidentment les transferències de Justícia, el
plantejament que es fa del transport aeri, em sembla ajustat,
perquè no és que estiguem en contra que s’arregli d’aquesta
forma, però si ho demanam des de fa no sé quants d’anys, el
problema és que no ens han de vendre motos a darrera hora,
sinó que hem de veure com queda. 

El tema de la llengua, sense cap dubte, en fi, ha estat una
batalla donada fins al darrer moment en el tema de l’Estatut
d’Autonomia en aquesta tribuna i que no va ser possible
introduir, jo crec que aquest és un dels elements on es veu més
clarament que entre el que diuen i el que fan, el Partit Popular,
hi ha una diferència substancial, com la convocatòria del
Consell Social de la Llengua, determinades coses d’aquestes de
les quals se n’omplen la boca de dir que per a ells això no és un
problema, que no fan guerra, que no sé què, que no sé què més,
però després amb els fets les coses són diferents.

Sense cap dubte totes les que fan referència al tema
d’ensenyament i de sanitat, que van en la mateixa línia, que és
el reforçament del que és públic, la necessitat d’enfortir uns
serveis públics d’ensenyament i de sanitat per a la nostra
comunitat autònoma, ens sembla especialment encertada la
menció del 0 a 3 anys, que és una de les grans assignatures
pendents d’aquesta comunitat autònoma, els temes de la
immigració, coses que han quedat penjades i que s’han promès
mil de vegades, com el Pla contra la pobresa i l’exclusió social.

Sense cap dubte, totes aquestes propostes que fan referència
al tema de donar suport a l’economia social, lluitar contra la
sinistralitat laboral, contra la precarietat, etc., etc. En temes
d’agricultura, cooperatives agrícoles. Després hi ha els temes
de caire mediambiental en general, el tema de transports,
ferrocarril és fonamental, em sembla molt encertat i
conseqüent, per una banda es demana que l’Estat aporti el que
realment ha d’aportar amb aquest tema, perquè és de justícia i
em sembla negatiu que per exemple en els pressuposts
d’enguany ja no hi hagi cap partida sobre aquest tema, i a la
vegada es plantegen les coses com s’han de plantejar. Vaig
tenir ocasió ahir de fer referència a aquest mateix tema, s’ha
començat la casa per la teulada, s’havia de començar per
l’electrificació, no pel soterrament d’unes línies que després
s’hauran de canviar perquè tanmateix fan un fum que no hi ha
qui l’aguanti i perquè, a més, és complicadíssim soterrar gasoil,
no està vist enlloc, per tant, si realment s’aposta en criteris de
futur i no en criteris electoralistes, primer es comença per
l’electrificació i després es fa la resta, no?, si parlam de
soterrament, si ara dius, du el tren a Manacor, bé el tren a
Manacor pot anar amb gasoil, ara si vols fer un plantejament de
soterrament, fes primer l’electrificació, i fixa’t ja s’ha acabat,
això.
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El tema del parc de les vies sense cap dubte, repetir el que
ha dit el meu company Miquel Ramon, nosaltres aquesta
esmena l’havíem de presentar també, però per un error
burocràtic se’ns ha traspaperada; sense cap dubte tot el referit
a espais naturals; i sense cap dubte coincidesc plenament amb
les paraules del Sr. Riudavets sobre el tema de la regeneració
de la vida democràtica, consider que un dels elements més
decebedors, més greus del debat que visquérem ahir, és la poca
importància, la poca rellevància que des de la Presidència del
Govern es dóna a aquests temes, com si fossin temes menors,
com si no fossin importants, quan resulta que la taca de
corrupció s’estén a la nostra comunitat autònoma i a la vegada
és un segell que s’estén al País Valencià, s’estén a Madrid,
s’estén a geografies on els governs populars estan en el poder,
per tant parlam d’un tema fonamental que, en fi, és lògic i molt
correcte que sigui l’argument de resolucions.

Res més, moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Crespí, té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Hi ha una àmplia coincidència amb
les propostes que du avui el PSM-Entesa Nacionalista, 91 de
les seves propostes les votarem a favor, en votarem també
alguna, no hi estam d’acord, amb 4 no estam d’acord, i a unes
altres els proposarem una transacció que després detallaré.

Per què aquesta coincidència? Agafant les darreres paraules
del diputat que m’ha precedit, nosaltres creim que és
imprescindible produir una regeneració de la vida política, allò
que de vegades ens arriba de la ciutadania, que diu “els polítics
són tots iguals”, i no vol dir que tots siguem iguals perquè som
meravellosos, sinó tot el contrari, és una cosa que ens hauria de
doldre. Pertanyem a un colAlectiu mal valorat per la ciutadania
i si, damunt, els casos de corrupció demostren que aquesta mala
valoració té una motivació econòmica, jo crec que el tema és
greu i, per tant, nosaltres donarem suport a les seves propostes
en aquest sentit. Volia posar aquest element en primer lloc,
perquè crec que és una de les tares de pot tenir si l’estructura de
govern de la societat es distancia d’aquesta societat a la qual
governa, els resultats tots sabem on ens acondueixen.

I el segon tema a què volia fer referència en la nostra
coincidència, em permetran que no detalli el contingut de les
propostes perquè 107 esmenes són molt males de llegir aquí,
amb el temps que tenim, és el tema de l’educació. L’altre dia i
en privat, per aquí fora, em deia un conseller del Govern del
Partit Popular, no precisament ocupat en temes de tipus social,
que ell trobava que el principal problema d’aquesta comunitat
era l’educació o, com a mínim, el resultat de l’educació. Jo
coincidesc amb ell, hi coincidesc, i no és un problema només
de doblers, aquest, és un problema de dissenyar aquelles
estratègies que puguin resoldre allò que no ens funciona, i no
és un problema de trobar responsables, perquè aquí podem

obrir un debat i tots hem tengut responsabilitats, jo mateix, per
això ho dic, en matèria educativa i, per tant, tots haurem
contribuït que això funcioni bé o malament, jo defugiria el fet
de criticar uns o uns altres, tenim un problema i hauríem de
trobar fórmules intelAligents i adequades al nostre sistema per
resoldre’l.

Miri. Ahir, em sembla, la Unió Europea va iniciar els
tràmits perquè Bulgària i Romania s’integrin a la Unió
Europea. Bé. La Unió Europea, el nivell de ciutadania entre 20
i 24 anys que ha completat el batxiller o un cicle formatiu de
nivell mitjà, és a dir, el tant per cent de població entre 20 i 24
anys, són joves, és el nostre potencial, a Europa, a l’Europa
dels vint-i-cinc, és el 77,3%, el 77,3%, més de tres quartes parts
tenen aquest nivell formatiu, nivell formatiu que implica un
valor de la societat, un capital humà. Espanya només té un
61,3, Balears només un 46,1, 30 punts per davall de la mitjana
europea dels vint-i-cinc. I Romania i Bulgària, la percepció que
nosaltres tenim és que pobrets, bé idò Bulgària té un 76,8% de
la població amb aquest nivell formatiu, i Romania un 75,2. Què
vol dir això? Això vol dir un capital humà que en el moment en
què aquests països entrin a la Unió Europea tendran mobilitat,
i nosaltres volem dir que hem de controlar la immigració, a
Europa no s’immigra, Europa es mou, i allà on hi haurà feina
la gent hi anirà, i sobretot si nosaltres no tenim, com deien
l’altre dia els mitjans de comunicació, capacitat per cobrir
aquests llocs de feina.

Per tant, nosaltres coincidim amb totes les mesures i moltes
més que en podríem fet. Nosaltres pensam que el que hem de
fer és conjuntament reflexionar i eliminar determinats llocs
comuns a la discussió de centres públics i centres concertats, el
fracàs escolar es produeix a uns i als altres, a tots dos, i a tots
dos els hem de resoldre, tal vegada més a uns que no a altres,
però a tots dos els hem de resoldre.

I pas a les transaccions. Perdoni, Sr. President, però veig
que el rellotge ha fet més via de la que em pensava.

Nosaltres li proposam transaccions a la proposta núm. 33,
que suposam que es refereix al repartiment equitatiu de
l’alumnat estranger, i no ho diu, perquè l’alumnat es distribueix
d’acord amb la legislació que marca uns límits, i els pares tenen
el lliure dret d’elegir i, per tant, els centres no poden limitar
això. Es pot canviar la llei, però de moment supòs que aquesta
l’accepta. Molt bé.

A la 86 el que voldríem és que només es fes referència a la
suspensió dels ports esportius que en aquest moment es
tramiten fins a l’aprovació d’un pla director sectorial. Prohibir-
los tots ad infinitum no ens sembla una mesura raonable,
sempre s’ha de deixar la possibilitat que d’una manera raonable
es pugui resoldre el tema.

La 88, fixi’s que es un poc redundant amb unes altres que
vostès tenen i que parlen del dèficit històric en infraestructures
de transport. Per tant, nosaltres li demanaríem suprimir en
aquesta, concretament, des de la paraula “Eivissa”, després
d’”Eivissa” suprimir el que ve a continuació, perquè seria un
tracte diferent a l’illa d’Eivissa i no a les altres, i vostès tenen
una altra esmena, ara no me la faci cercar, perquè el president
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em treurà de fora que fa referència al dèficit global
d’infraestructures, a la qual sí li donarem suport.

I a la 89, el que supòs que volen dir és “dinamitzar la
normalització lingüística”, no dinamitzen altra activitat de la
llengua que no sigui la normalització lingüística. La 89. “La
dinamització lingüística”, se suposa que dinamitzen la
normalització lingüística, eh?

Bé, i aquesta és la nostra proposta de transacció. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Puj a aquesta tribuna per
defensar el posicionament del Grup Parlamentari Popular
respecte de les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Per qüestions de temps, evidentment, no he de fer de forma
telegràfica, no entraré a discutir totes i cadascuna de les
posicions respecte del rebuig de les 107 qüestions que avui el
PSM ens planteja aquí, i sí ho faré en una.

El rebuig del Grup Parlamentari Popular a les propostes que
avui ha presentat el PSM són fruit de diverses circumstàncies,
en primer lloc, perquè moltes d’aquestes qüestions que avui
planteja aquest grup parlamentari ja han estat debatudes aquí,
vostès ja saben quin és el posicionament del grup parlamentari
al respecte i, en conseqüència, entenem que són directament
incompatibles amb l’acció de govern del Grup Parlamentari
Popular.

En segon lloc, les rebutjam per coherència i, en definitiva,
perquè no són compatibles amb el nostre programa electoral.

En tercer lloc, perquè algunes qüestions de les que es
plantegen ja es fan o estan ja programades, i una especialment,
i a aquesta em vull referir, i és a la primera, perquè, com vostès
saben, vostès i nosaltres tenim una forma diferent d’entendre el
que nosaltres entenem que és una única realitat nacional i que
es diu Espanya. 

No obstant això, i malgrat la distància que ens separa al
Partit Popular i al PSM, li he de dir que entenem que hem estat
raonablement generosos amb l’acceptació de diferents
propostes de resolució, i el balanç és el següent: li hem acceptat
un total de 32 propostes i li oferirem 3 transaccions. En
conseqüència, el balanç es pot convertir en 33 propostes de
resolució acceptades pel Grup Parlamentari Popular.

Les transaccions es refereixen a les propostes núm. 7, 57 i
74. 

I entraré, amb el poc temps que tenc, a argumentar el vot
afirmatiu. A les 3 i 4 li donam suport, en primer lloc per

coherència, i en segon lloc perquè la reclamació de la gestió de
transferències en matèria de Justícia és una qüestió que el Grup
Parlamentari Popular així ho ve demanant, i vostès ja saben que
ho venim fent. A les 5 i 6, perquè evidentment entenem que el
règim especial de Balears és objecte directe de compliment,
amb això estam d’acord. I a la 7 li oferiré la transacció següent,
allà on diu, on acaba, “de l’Estat”, afegir el següent: “a assumir
les propostes de la Mesa del Transport, a fi d’abaratir les
tarifes, augmentar les freqüències, inclusió de vols amb la
Península, a més de preveure un increment suficient de la
dotació pressupostària per tal de fer efectiva la declaració de
servei públic”. En qualsevol cas, després de la meva
intervenció la hi passaré per escrit perquè en tengui un millor
coneixement.

A la 8 i la 9, que fan referència a inversions de l’Estat,
també els donam suport, per coherència i perquè entenem que
és necessari i perquè nosaltres també aportam dins de les
nostres propostes similars o semblants, pràcticament iguals.  

Les 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20 i 23, relacionades totes
directament amb la nostra llengua, ho feim per una qüestió de
responsabilitat. Entenem que és necessari i imprescindible
defensar la nostra llengua a tots i cadascun dels seus àmbits,
complir la Llei de normalització lingüística i promoure el seu
coneixement a tots els seus àmbits.

La 25 també l’acceptam, creim que és important
incrementar el professorat i cobrir mancances i deficiències. La
28 que fa referència a l’observatori, també la hi acceptam. I la
número 30 també, no pot ser d’una altra manera; el Partit
Popular també és sensible davant d’una nova realitat que és la
realitat de la immigració. Crec que és important reforçar les
mesures respecte als plans d’acollida i especialment de
l’alumnat immigrant. 

A la 37 i a la 38 també tenen vostè i el seu grup el nostre
vot afirmatiu. La número 39 també li acceptarem, entenem que
el fracàs escolar i els índex i els indicadors de fracàs escolar
han de veure’s directament reduïts, i entenem que aquest és el
compromís de la Conselleria d’Educació, i donar suport
precisament a aquesta proposta per ratificar efectivament
aquest compromís.

A la número 40 també li direm que sí. A la 47 i la 48 també
tendran, vostè i el seu grup, el nostre vot afirmatiu perquè
entenem que la protecció del menor i principalment dels seus
drets són béns jurídics especialment necessitats d’una zelosa i
d’una ambiciosa protecció. A la 51 -sense entrar en detalls-, a
la 52, la 53 i la 54 també els direm que sí. La 55, que fa
referència al plus d’insularitat no pot ser d’altra manera que el
Grup Parlamentari Popular no doni suport a aquesta proposta;
entenem que és necessari acabar definitivament amb una
situació injusta i absolutament insostenible. 

I a la número 57 li oferiríem una transacció. La transacció
seria la següent: allà on diu “a donar”, nosaltres...

(Intervenció inaudible)

...efectivament, li proposaríem “a continuar donant”. 
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A la número 74 també faríem el mateix, com li he avançat,
o sigui, proposaríem una transacció i quedaria redactada de la
següent forma i manera, si a vostè li pareix bé: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a regular
el canvi d’ús dels hotels obsolets en habitatges d’acord amb la
Mesa de Turisme”. 

Respecte a la 79 també ho farem; fa referència a la
rehabilitació i principalment a la creació del consorci per a la
rehabilitació de l’església de Sant Diego i el Pati de la Lluna a
Alaior. I respecte a la 87 també li donarem suport, maldament
hi hagi grups parlamentaris com Esquerra Unida que s’ha
abstingut en aquesta qüestió. Nosaltres, per una qüestió de
coherència i perquè donam suport, efectivament, a l’acció de
govern del Consell Insular d’Eivissa i Formentera respecte a la
declaració de bé d’interès cultural de Sa Graduada, hem de dir,
evidentment, que sí d’una forma ferma i rotunda a aquesta
proposició.

I per acabar li diré que la 90 i la 96 també trobaran el suport
del Grup Parlamentari Popular.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. 

Començam ara el debat de les propostes del Grup
Parlamentari Socialista, i per defensar-les i en nom del grup té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Celestí Alomar.

1. El Parlament de les Illes Balears condemna l’actitud del
president del Govern de les Illes Balears, Molt Hble. Jaume
Matas i Palou, d’espiar el correu electrònic dels seus
adversaris polítics, tal i com va confirmar el Tribunal Suprem
per immoral, ilAlegítima, antijurídica i falta d’ètica.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a encapçalar immediatament un procés de
regeneració política, per tal de fer desaparèixer les actuals
pràctiques corruptes i recuperar la confiança de la ciutadania
envers les institucions.

3. El Parlament de les Illes Balears, preocupat per les
afirmacions de la Fiscalia General de l’Estat al seu informe
anual, on diu, en referència a les Illes Balears, que: “Las
cuestiones de recalificación del suelo, licitaciones de grandes
y pequeñas obras públicas, autorizaciones y licencias
urbanísticas conllevan en muchas ocasiones tal repercusión
económica..., que favorecen el desarrollo de conductas
corruptas tanto directamente por los responsables de la gestión
urbanista como indirectamente por complacencia u omisión de
quienes deberían vigilar que las mismas no se produzcan”,
insta el Govern de les Illes Balears a actuar immediatament i
contundent per eliminar aquestes pràctiques corruptes entre
les institucions de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears lamenta que la present
legislatura s’ha caracteritzat per l’enfrontament del Govern de
les Illes Balears amb els ciutadans de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears 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 de Diàleg
Social, i que encara no ha complert.

6. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern
de les Illes Balears no ha aconseguit articular el pacte per un
nou model turístic anunciat pel president en el debat de la
comunitat del 2005.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar de forma immediata una proposta de
finançament suficient per al futur Consell de Formentera,
consensuada amb l’ajuntament d’aquesta illa i que compti
amb el suport de tots els grups parlamentaris.

8. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el model
audiovisual d’IB3 és un model imposat, sense consens,
partidista i sense pluralisme. A més, el que  és més greu, un
model audiovisual intervingut políticament, tal i com ho va
demostrar la reunió secreta del passat mes de juliol entre el
president Matas i la cúpula directiva d’IB3 del PP, denunciada
per un mitjà de comunicació. 

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè en els pressuposts del 2007 s’inclogui una
partida suficient per garantir que el preu del bitllet d’avió
entre illes sigui d’un màxim de 27,50 euros, tenint en compte
que el Govern de l’Estat aporta els recursos corresponents al
50% del descompte als residents.

10. El Parlament de les Illes Balears constata la
ineficiència del Govern de les Illes Balears en incomplir
sistemàticament les resolucions que aprova aquest parlament.

11.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir les resolucions que s’aprovin en aquest
parlament com a conseqüència d’aquest debat i totes les que
ja es van aprovar en debats anteriors.

12. El Parlament de les Illes Balears lamenta l’actitud del
president i del Govern de les Illes Balears per incomplir el
mandat del Parlament en relació a la gratuïtat dels llibres de
text i el compromís públic de desembre passat d’invertir
150.000 euros en ajudes a la compra de llibres de text per a
aquest curs.

13. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de
les Illes Balears la destitució de la directora d’IB3 per la seva
gestió tan nefasta i que tant perjudica econòmicament,
culturalment i democràticament les Illes Balears.

14. El Parlament de les Illes Balears constata i condemna
el constant desmantellament del sector públic en benefici de les
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empreses privades desenvolupat pel Govern de les Illes
Balears.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restablir l’equilibri financer entre els consells
insulars en matèria de benestar social establert per la
corresponent llei de transferències.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir de manera immediata amb les
obligacions contretes en el conveni que en matèria de
transport públic signà el 2003 amb el Consell Insular de
Menorca.

17. El Parlament de les Illes Balears rebutja el
nomenament de delegats insulars del Govern de les Illes
Balears i les seves empreses públiques a Menorca en totes les
matèries en què el consell té competències transferides.

18. El Parlament de les Illes Balears constata que la
Targeta Verda no ha complert els objectius prevists i anunciats
quan fou presentada pel president del Govern de les Illes
Balears.

19. El  Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment al que marca la Llei
orgànica de mesures contra la violència de gènere que
corresponen a les comunitats autònomes.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, en un termini de tres mesos, la
creació de l’observatori de la publicitat no sexista, a fi que la
imatge de la dona no es vegi degradada als diferents mitjans
de comunicació.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a  programar campanyes trimestrals i dirigides
a diferents colAlectius, a fi de sensibilitzar la ciutadania davant
la violència cap a les dones, i les doti als pressuposts del 2007.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla d’igualtat d’oportunitats amb
l’objectiu d’evitar discriminacions salarials i altres condicions
laborals discriminatòries entre homes i dones, i que haurà de
presentar al Parlament abans d’acabar l’any.

23. El Parlament de les Illes Balears acorda crear una
comissió no permanent d’estudi de les causes de l’elevat índex
de fracàs, absentisme i abandó escolar, per tal d’elaborar un
conjunt de mesures urgents per reduir aquests elements
negatius del nostre sistema educatiu per al proper curs.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de treballadors socials els centres
educatius de les Illes on es donin taxes elevades de fracàs,
absentisme i abandó escolar als pressuposts del 2007.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’elaboració d’un pla estratègic per reduir el
fracàs escolar, que inclogui un pla pedagògic per millorar
l’ensenyament de les matemàtiques i la competència en
lecto-escriptura. El pla haurà de fer constar un cronograma

d’aplicació i els recursos econòmics i de personal que s’hi
destinaran.  

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una comissió no permanent en el si del
Parlament de les Illes Balears, per tal d’abordar de manera
rigorosa l’abandonament prematur de l’escolarització i la
promoció dels estudis de formació professional i dels estudis
universitaris a la nostra comunitat autònoma. Aquesta
comissió establirà els contactes necessaris amb els agents
econòmics i socials per recollir la seva opinió i el seu
compromís.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures necessàries en relació a
l’admissió d’alumnes, tant en el període ordinari com durant
tot el curs escolar per tal d’assegurar que el repartiment dels
alumnes estrangers entre centres públics i centres concertats
es farà de manera equitativa, corregint-se les actuals
desigualtats.

28. El Parlament de les Illes Balears reprova el Govern de
les Illes Balears  per l’aprovació del decret sobre mesures per
fomentar la competència lingüística en llengües estrangeres
per discriminatori, per anar en contra de la normalització del
català i per afavorir determinats centres concertats en
detriment de tota la resta de centres. 

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un programa de millora de
l’ensenyament de les llengües estrangeres a tots els centres
educatius públics de les Illes Balears, que contempli mesures
pedagògiques, organitzatives i de recursos humans i materials.

30. El Parlament de les Illes Balears lamenta que la
política educativa del Govern de les Illes Balears ha creat
greus diferencies entre l’escola pública i l’escola privada.

31. El Parlament de les Illes Balears lamenta la degradació
que pateixen les escoletes infantils, tal i com va denunciar la
degana de la Facultat d’Educació de la Universitat de les Illes
Balears al conseller d’Educació i Cultura.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar, en el termini de tres mesos, la
normativa que reguli els centres d’educació infantil públics i
privats, en l’etapa 0-3 anys, i a habilitar els recursos
econòmics necessaris per incrementar l’oferta públic a les
nostres illes.

33. El Parlament de les Illes Balears condemna el retrocés
que ha experimentat la normalització de la llengua catalana
com a conseqüència de la política del Govern de les Illes
Balears en aquesta matèria.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears elaborar, en el termini de tres mesos, un mapa
escolar que contempli les zones i les centres d’especial
necessitat i que estableixi els criteris de prioritat en la
intervenció.
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35. El Parlament de les Illes Balears lamenta que la
Conselleria d’Educació i Cultura desatén les necessitats de
manteniment i reforma dels centres públics mentre
subvenciona la construcció d’aules a centres privats. 

36. El Parlament de les Illes Balears lamenta la poca
atenció que la Conselleria d’Educació i Cultura dedica als
alumnes amb necessitats educatives especials, alhora que
l’insta a incrementar el nombre d’especialistes en pedagogia
terapèutica, audició i llenguatge i atenció a la diversitat.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de partida pressupostària en el 2007 el
Pla de convivència dels centres educatius. 

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar les actuacions pertinents a fi de donar
complida resposta a les demandes del Defensor del Poble en
relació a l’escolarització equitativa d’immigrants i alumnes
amb necessitats educatives especifiques entre les escoles
públiques i concertades, en definitiva sostingudes amb fons
públics.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d’un pla per afavorir millores a les
zones de concentració de població immigrada per tal d’evitar
la guetització, fomentant inversions en les infraestructures dels
barris en procés de degradació,  així com intervenció de
caràcter integral dins els barris en què es detectin problemes
d’interculturalitat, i que el doti als pressuposts del 2007.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a abandonar el model audiovisual partidista i
ruïnós en que ha convertit la RTVIB, IB3.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a deixar de tapar la senyal de TV3 en les
emissions de la lliga de futbol.

42. El Parlament de les Illes Balears lamenta la mala
gestió econòmica d’IB3, que en un sol trimestre ha esgotat la
partida pressupostària de tot l’any i ha autoritzat una
ampliació de pressupost de 30 milions d’euros, amb la qual
cosa el cost de l’ens arribarà als 100 milions d’euros, cosa que
significa un endeutament de gairebé el 50% del seu pressupost.

43. El Parlament de les Illes Balears constata que el
Govern de les Illes Balears ha estat incapaç d’aportar
informació contrastada i sistematitzada en relació a cap
actuació per evitar els efectes negatius de la generalització del
tot inclòs.

44. El Parlament de les Illes Balears constata que el
Govern de les Illes Balears no ha dut a terme les campanyes de
promoció pròpies adreçades als mercats emissors per a la
captació de turisme individual i independent. 

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa un pla de competitivitat de
l’oferta complementaria que impulsi i ajudi les empreses a
adaptar-se a les exigències de la demanda turística actual i
prevegi la seva dotació per al 2007. 

46. El Parlament de les Illes Balears lamenta que durant la
present legislatura el Govern de les Illes Balears no ha dut a
terme ni un sol esponjament.

47.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear i dotar pressupostàriament un fons per a
la millora de les zones turístiques i la posada en valor dels
recursos i la realització d’infraestructures que permetin la
creació de nous productes turístics i la diversificació real de
l’oferta existent als pressuposts del 2007.

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear immediatament el centre de referència en
recerques turístiques amb la Universitat com impulsor del
projecte.

49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar d’una partida  extraordinària de  6
milions d’euros per a accions urgents les estacions
depuradores d’aigües residuals i per establir convenis amb els
ajuntaments, per tal d’evitar les fallides del procés de recollida
i depuració com les que han tingut lloc el proppassat estiu als
pressuposts del 2007.

50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme totes les actuacions necessàries per
tal de colAlaborar amb la Sociedad Pública de Alquiler per
fomentar el lloguer d’habitatges a les Illes Balears el 2007.

51. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el
Govern de les Illes Balears no hagi revisat i actualitzat,
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.

52.  El Parlament de les Illes Balears constata
l’incompliment del Govern de les Illes Balears de les polítiques
sobre habitatge previstes al I Pla d’Habitatge de les Illes
Balears.

53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir tots els objectius establerts al conveni
signat amb el Ministerio de la Vivienda, per tal de
desenvolupar el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008.

54. El Parlament de les Illes Balears lamenta el fracàs del
Govern de les Illes Balears en relació a la seva política de sòl,
després haver retirat del tràmit parlamentari el Projecte de llei
del sòl i l’habitatge de les Illes Balears.

55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les actuacions necessàries per tal
d’evitar l’increment del preu del sòl per a la construcció
d’habitatges.

56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incentivar amb polítiques decidides el lloguer
d’habitatges per tal que aquest règim d’ocupació d’habitatges
sigui una alternativa real a la compra per a la població, als
pressuposts del 2007.
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57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar amb tots els municipis de les Illes
Balears per tal de rehabilitar i reactivar la vida als barris del
nucli central de les poblacions, duent a terme polítiques que
incentivin  l’ocupació, bé en règim de lloguer, bé en règim de
compravenda, dels habitatges buits que existeixen en aquests
barris, als pressuposts del 2007.

58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar sòl públic a disposició per a la
construcció d’habitatges protegits i ho prevegi als pressuposts
del 2007.

59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure als pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears el finançament suficient per tal
d’executar les mesures previstes al I Pla d’habitatge de les
Illes Balears 2004-2008.

60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar la construcció d’habitatges de
promoció pública fins arribar a una oferta de la mateixa
xifrada en un percentatge significatiu de la demanda existent,
segons les dades del registre de solAlicitants d’habitatge de
promoció pública de l’IBAVI.

61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un cens dels habitatges buits existents
a les Illes Balears i establir els convenis necessaris per tal de
mobilitzar-los per introduir-los en el mercat de lloguer a preus
assequibles.

62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear habitatges de promoció pública destinats
a joves menors de 35 anys i a famílies monoparentals, per
accedir-hi en règim de lloguer a preu taxat d’entre 180 i i
300 i. 

63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear habitatge de promoció pública destinat a
joves menors de 35 anys i a famílies monoparentals, per
accedir-hi en règim de venda a preu taxat d’entre 100.000 i
i 150.000 i.

64. El Parlament de les Illes Balears lamenta el fracàs de
la Hipoteca Jove com a mesura eficaç d’ajuda als joves per
accedir a un habitatge.

65. El Parlament de les Illes Balears lamenta el tracte
diferenciat que el Govern de les Illes Balears fa entre uns tipus
de joves, que reuneixen els requisits per poder contractar una
Hipoteca Jove, i uns altres que no poden accedir-hi.

66. El Parlament de les Illes Balears lamenta que els joves
de les Illes Balears amb més dificultat per poder accedir a un
habitatge obtenen menys ajudes per part del Govern de les
Illes Balears.

67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar les condicions i els requisits de la
Hipoteca Jove, amb l’objecte d’ampliar a un major nombre de

joves la possibilitat d’obtenir un crèdit hipotecari avalat pel
Govern de les Illes Balears.

68. El Parlament de les Illes Balears lamenta que, com a
conseqüència de la política del Govern de les Illes Balears, el
preu dels habitatges s’hagi incrementat de forma vertiginosa.

69. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el
Govern de les Illes Balears no desenvolupa polítiques eficaces
en matèria de consum, dirigides a millorar els hàbits
alimentaris del ciutadans, per tal de prevenir l’obesitat i el
sobrepès, amb especial atenció durant l’etapa infantil i juvenil.

70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les campanyes d’informació al
consumidor necessàries per tal de donar compliment als drets
dels ciutadans de les Illes Balears en matèria de consum, als
pressuposts del 2007.

71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar una llei per regular el consum de
begudes alcohòliques i espirituoses abans del final d’aquest
període  de sessions.

72. Una vegada constatat el fracàs del Govern per portar
a terme el seu projecte de nou hospital a Son Espases, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar ja la construcció del nou hospital al solar
actual de Son Dureta tal com estava previst i acceptat per tots
els partits al seu moment.

73. El Parlament de les Illes Balears constata
l’incompliment del pressupost de Sanitat que obliga el Govern
a endeutar-se a llarg termini.

74. El Parlament de les Illes Balears denuncia
l’incompliment per part del Govern de les Illes Balears de fer
efectius els drets sanitaris dels ciutadans que figuren a la Llei
de salut 5/2003.

75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears de forma immediata a adequar el nombre de
metges de família, pediatres, infermeres i demés personal dels
centres de salut, per poder garantir una adequada atenció
sanitària a l’augment de població.

76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa de forma immediata un pla
d’assistència al podòleg per als diabètics de les Illes Balears.

77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir i posar en marxa el centre de salut
mental, ubicat fora de l’Hospital de Can Misses, en el municipi
d’Eivissa.

78. El Parlament de les Illes Balears lamenta que malgrat
l’aprovació del decret i del nomenament del defensor de
l’usuari, no estigui en marxa i no tengui una atenció directa al
públic.

79. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el
president del Govern de les Illes Balears falti a la veritat quan
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diu que els joves de 6 a 15 anys gaudiran d’assistència
odontològica pública quan només són els de 6 i 7 anys que la
tenen avui, i els de 15 anys no la tendran fins el 2014.

80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que a partir d’ara totes les places residencials
siguin públiques el cent per cent.

81. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que les noves places creades a centres
ocupacionals a distints pobles i ciutats de les Illes Balears
siguin el cent per cent públiques.

82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que les noves places creades a centres d’estades
diürnes a distints pobles i ciutats de les Illes Balears siguin el
cent per cent públiques.

83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que les noves places creades a habitatges
assistencials a distints pobles i ciutats de les Illes Balears
siguin el cent per cent públiques.

84. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear noves places a habitatges tutelats a
distints pobles i ciutats de les Illes Balears, que aquestes siguin
el cent per cent públics.

85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar de forma immediata els tres mesos
de rehabilitació constant per als malalts de Parkinson a tot
l’any.

86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar al cent per cent el centre de Maó per
a discapacitats psíquics, per tal que l’associació ASINPROS
pugui reestructurar el centre ocupacional Bintaufa.

87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no pressionar més financerament els
ajuntaments perquè assumeixin despeses importants pel que fa
referència a la construcció de residències i centres de dia, atès
que això hipoteca severament els pressupostos municipals.

88. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla que marqui prioritats i
desenvolupi a la nostra comunitat tot allò que afecta la Llei
estatal de dependència, la quarta pota de l’estat del benestar.

89. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar les iniciatives socials que
contemplen integrar els discapacitats en un mercat laboral
adient (l’atur afecta un 80% dels discapacitats) amb l’objectiu
de reduir l’atur a la meitat al 2007.

90. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un protocol d’actuació que coordini
totes les institucions (Govern, consells, centres de salut,
policies, jutjats, etc.), que agiliti totes les passes
administratives i burocràtiques per tal que aquestes actuacions
siguin ràpides i efectives, per minorar les conseqüències

lacerants de les agressions als menors, i dotar-ho als
pressuposts del 2007.

91. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que es doti una línia pressupostària als
pressuposts del 2007 que ajudi els discapacitats físics i
psíquics per tal d’adequar el seu habitatge habitual a les seves
necessitats.

92. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en funcionament en aquesta legislatura
l’oficina d’emancipació dels joves, que té com a principal
objectiu ajudar els joves en matèria de treball, habitatge i
formació, i facilitar ajuts per a l’accés a l’habitatge.

93. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en funcionament en aquesta legislatura
un borsí de treball especial per a menors de 35 anys.

94. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a  presentar  un pla, mitjançant les conselleries
de Treball i Formació i Educació i Cultura, a fi que els joves
de les nostres illes puguin entrar al mercat laboral amb
contractes específics, que els permeti finalitzar els seus estudis,
i el doti als pressuposts del 2007.

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

96. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar actuacions i programes que propiciïn
l’estabilitat laboral i dotar aquests programes en els
pressuposts del 2007.

97. 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 i els doti als
pressuposts del 2007. 

98. El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla d’acció per l’ocupació femenina en
el marc del Pla d’Ocupació de les Illes Balears, i que el doti
als pressuposts del 2007.

99. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un programa de recerca en
colAlaboració amb universitats i altres institucions per
fomentar noves indústries que permetin la seva instalAlació a
les nostres illes i dotar-ho als pressuposts del 2007.

100. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a elaborar un pla de modernització de les
empreses a través de l’ús de les noves tecnologies en l’àmbit
de la formació, la investigació, la producció, la
comercialització, la promoció, la informació i la legislació
internacional, i dotar-ho als pressuposts del 2007.

101. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a elaborar un pla per tal d’impulsar la
indústria artesana en la millora de la seva comercialització,
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posant un especial èmfasi amb la seva presència en el sector
turístic com el nostre i dotar-ho als pressuposts del 2007.

102. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a elaborar un pla estratègic del sector
industrial que freni el procés de deslocalització industrial que
s’està produint a les Illes, i dotar-ho als pressuposts del 2007.

103. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a incrementar les ajudes econòmiques als
centres tecnològics, fonamentals en la formació de capital
humà i millora de la producció als pressuposts per al 2007.

104. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a desenvolupar un pla d’alfabetització digital
dirigit a la societat, objectiu bàsic del qual és apropar les
noves tecnologies, i dotar-ho als pressuposts del 2007.

105. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a elaborar un pla d’impuls al comerç urbà
que permeti la seva dinamització al centre dels pobles i les
ciutats i dotar-ho als pressuposts del 2007.

106. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a elaborar un pla de formació atenent les
necessitats del sector del comerç, per millorar la preparació
dels treballadors i propietaris.

107. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a reforçar de forma immediata les inspeccions
destinades a combatre l’intrusisme i la competència deslleial
en el comerç i dotar-ho als pressuposts del 2007.

108. El Parlament de les Illes Balears denuncia
l’incompliment per part de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca de les resolucions i els acords del Parlament, i insta a
donar-los compliment en benefici del sector primari de les Illes
Balears. 

109. El Parlament de les Illes Balears denúncia que la
Conselleria d’Agricultura malgasti els recursos en estudis,
justament al final de la legislatura, i insta el Govern de les
Illes Balears a destinar els recursos a mesures estructurals per
incrementar l’eficiència del sector primari.

110. El Parlament de les Illes Balears lamenta que la
normativa redactada per la Conselleria d’Interior ha empobrit
els ajuntaments de les Illes Balears en imposar-los noves
obligacions sense compensació econòmica.

111. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a frenar l’“enxufisme” tant a les
administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
com a les empreses públiques.

112. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a colAlaborar amb el RCD Mallorca i
l’Ajuntament de Palma a consensuar un pla de remodelació de
l’ONO Estadi (Son Moix).

113. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a elaborar i aprovar el més aviat possible el
Pla Director de l’Economia Social.

114. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a fomentar la preinstalAlació d’equips tèrmics
a les noves edificacions a través de subvencions i a tots els
edificis públics, en els pressuposts del 2007.

115. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a incrementar notablement les auditories
energètiques per detectar les situacions de dilapidació
energètica i proposar solucions, oferint ajudes per a la seva
aplicació.

116. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a impulsar el progressiu soterrament de les
línies aèries.

117. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a introduir a tots els edificis públics, al 2007,
la ilAluminació eficient per aconseguir una menor despesa
energètica.

118. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears i a l’Ajuntament de Palma a la creació del
Parc de les Vies, a fi i efecte que sigui un autèntic parc urbà
(predominantment per als vianants i amb pas transversal de
vehicles a determinats punts) des de Son Fuster fins al Parc de
Ses Estacions.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquest debat l’hauria d’haver
duit l’amic i company Xisco Quetglas. Vagin aquestes primeres
paraules com un record sentit cap a ell.

El Grup Socialista ha presentat 118 propostes de resolució.
Com comprendran serà difícil que les pugui defensar una per
una i per tant em permetran que faci una defensa genèrica del
que són les propostes de resolució i, sobretot, que expliqui quin
és el sentit i les qüestions que ens preocupen i que les inspiren.

El president de la comunitat va presentar aquest debat com
un debat de balanç, com és lògic de balanç de la legislatura, i
tot debat de balanç sempre té un problema, que és que es troben
molt aviat els incompliments, i aquestes propostes nostres van
dirigides en bona part a incompliments manifests del Govern de
les Illes Balears durant aquesta legislatura. Incompliments en
relació al seu programa electoral, incompliments en relació a
mandats d’aquest mateix parlament, i incompliments en relació
a propostes que havia fet el mateix govern.

Destaquen, o destaquem nosaltres, dins aquesta llarga
relació l’incompliment de la gratuïtat dels llibres de text,
incompliment de mesures contra la violència de gènere que
desenvolupa la llei orgànica i que correspon a les comunitats
autònomes aplicar-les, incompliment de les demandes del
Defensor del Poble en relació a l’escolarització equitativa
d’immigrants i d’alumnes amb necessitats educatives
específiques..., en fi, una llarga llista, com deia,
d’incompliments.
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La portaveu del nostre grup ahir deia que aquest govern era
un govern de mans foradades, però també jo diria que és un
govern de mans buides en polítiques socials, i sobretot de mans
buides en capacitat de diàleg, i dins aquesta llarga llista
d’incompliments que deia en destacam dos, dos en el sentit de
les paraules que deia anteriorment: un, el pacte per l’ocupació
i, un altre, el pacte per un model turístic. Els dos són un
exemple, és a dir, aquesta incapacitat d’aconseguit aquests dos
pactes promesos és un exemple clar del que nosaltres dèiem
ahir, que el Govern només dialoga o només arriba a acords amb
aquells que pensen com ell, però és incapaç d’arribar a acords
amb aquell que no pensa com ell.

Però també en serveix aquesta falta d’acord sobre un model
turístic per fer una reflexió sobre una altra qüestió, i és la
segona qüestió que ens preocupa en aquestes propostes de
resolució, que és la situació econòmica d’aquestes illes durant
aquesta legislatura, legislatura de grans xifres però legislatura
de poca feina en el que són els problemes estructurals de
sempre. I no és casualitat que no s’arribi a una acord d’un
model turístic a la mesa de diàleg, no és casualitat perquè la
qüestió essencial que s’està debatent en aquesta mesa és el
canvi d’ús d’hotels en apartaments, el canvi d’ús d’hotels en
apartaments que implicaria la pèrdua de llocs de feina i de
moltes empreses. Perquè, agradi o no agradi als senyors del PP
i al Govern, aquesta legislatura i aquest govern hauran estat o
seran els fossers del que és el model tradicional de turisme
d’allotjament, i en canvi són els promotors del que és el turisme
immobiliari, i aquesta és la qüestió que ahir vàrem plantejar i
que vàrem voler posar damunt la taula i que avui volem tornar
posar damunt la taula amb propostes de resolució. És més, jo
els diria que aquest govern va aprofitar la crisi generada l’11 de
setembre de l’any 2001 per poder impulsar de forma com mai
no s’havia vist un model urbanístic i un model de
desenvolupament immobiliari. I quan ahir criticàvem que els
perjudicats són els hotels i el turisme tradicional donàvem
xifres molt concretes, i avui en vull donar unes altres perquè sé
que el conseller, que en aquest moment és absent, està una mica
picat; idò perquè es piqui una mica més li diré que l’ocupació
hotelera del setembre del 2005 és 6 punts més baixa que
l’ocupació hotelera del setembre del 2001. És a dir, aquesta
legislatura ha estat i continua essent la ruïna del turisme
tradicional i del turisme hoteler.

Ens preocupa, i així ho expressam a les propostes de
resolució, la falta d’inversions en millora del producte turístic,
la falta d’inversions del Govern en modernització del comerç,
la falta d’inversió en diversificació de l’economia i del mateix
producte turístic, i la falta d’inversions en investigació i en
I+D. Pensam que les noves tecnologies han de ser una
oportunitat per a aquestes illes, han de ser una oportunitat de
futur per a aquesta comunitat i, en canvi, el balanç de la
legislatura és que continuam estant a la cua de les inversions en
investigació i en I+D.

Però per ventura el tema que més simbolitza i que més
preocupa el Grup Socialista del balanç d’aquesta legislatura és
que ha estat una legislatura o està essent una legislatura amb
una total manca d’atenció a les necessitats reals de les persones.
I, clar, quan es fa un balanç és molt diferent, com deia ahir un
articulista d’un diari, és molt diferent veure’l..., o el balanç que
pugui fer aquella persona que ha començat la legislatura a un

adossat i l’acaba a la planta noble d’un palau; és molt diferent
la valoració que pugui fer aquesta persona de la valoració que
pugui fer una persona del carrer, una persona, un home o una
dona, propietària d’un petit comerç, un treballador o una
treballadora d’hostaleria, una persona que du els seus fills a
l’escola pública o que utilitza la sanitat pública, perquè dirien
que aquesta legislatura de mans foradades en economia, de
mans buides en polítiques socials, ha ignorat i continua
ignorant gran quantitat de persones. En canvi ha beneficiat unes
poques, i això també ho denunciàvem; denunciàvem aquesta
situació en el debat d’ahir i ho denunciam també a les propostes
de resolució. 

Però la conseqüència més directa i que ens preocupa
d’aquesta situació, d’aquesta forma de fer d’aquest govern,
d’aquest estil de política de governar per a uns pocs o en
benefici d’uns pocs, és que de forma evident s’ha perdut o
s’estan perdent i s’estan destruint els valors que haurien
d’inspirar qualsevol activitat política. S’està fent política en
minúscula i s’estan perdent els valors de la política en
majúscula. 

Denunciam, s’ha denunciat i tornam a denunciar a les
propostes de resolució el cas BITEL. Un company fa uns dies
recordava l’exemple del president Nixon. A mi em pareixia un
exemple assenyat. El president Nixon no va ser jutjat, no va ser
condemnat, simplement va ser descobert, que és el pitjor que li
pot passar a un espia, que el descobreixin, i va assumir
responsabilitats polítiques, va assumir unes responsabilitats
polítiques dimitint de president. Aquí el que nosaltres estam
plantejant és la falta d’assumpció de responsabilitats polítiques
davant d’un cas tan flagrant com el cas BITEL i amb una
resolució o una sentència del Suprem tan clara i amb els termes
en què es parla. Nosaltres, per tant, demanam al president del
Govern que assumeixi responsabilitats polítiques davant del cas
BITEL.

Preocupa també de forma clara tota la problemàtica, la
trama la voltant de la requalificació del sòl, que en parla la
Fiscalia General i que diu que afavoreix la requalificació de
sòl, la licitació d’obra pública afavoreix l’aparició de conductes
corruptes. Ens preocupa i així ho plantejam a les propostes de
resolució.

Clar, aquesta legislatura no seria completa sense aquesta
esfera, aquest, diguem, altaveu que és l’IB3. Plantejam davant
d’IB3 no només la seva falta de transparència i seu el
partidisme, sinó la mala gestió. Ens preocupa i la condemnam
i demanam de forma explícita la dimissió de la directora.

Però per ventura allò que situa millor aquest govern, situa
millor la posició ideològica d’aquest govern són les seves
polítiques en educació, el discurs del president en aquest debat
era aclaridor del que pensa en aquesta matèria aquest govern i
quina és la seva posició ideològica, però també, conjuntament
amb l’educació, per ventura és el tractament de la llengua; la
llengua, que han convertit en una arma de confrontació política,
han estat incapaços fins i tot d’aplicar la Llei de normalització.

Si el president em permet i em deixa un minut jo els voldria
fer una reflexió, contar una petita història o anècdota per
acabar. Existeix Liébana, que es una població de Cantàbria; és
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famosa perquè hi va existir el beat de Liébana. El beat de
Liébana va ser el que va teoritzar en el seu moment, devers el
segle VIII, el que era la reconquesta. La reconquesta fins a
aquell moment havia estat una batalla, una guerra per quatre
gallines, diríem, i per quatre quartons que podia tenir un moro
o un cristià. A Liébana el beat, conjuntament amb el monarca
Alfons III, va teoritzar el que era la reconquesta, va teoritzar el
que era l’esperit nacional d’un estat unit. Cinc segles després en
aquesta terra existia Ramon Llull; Ramon Llull era un esperit
liberal, un esperit universal. El president Matas i vostès estan
més a prop de Liébana que de Ramon Llull.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo
demanaria que aquest debat de propostes de resolució en futurs
anys es canviés, perquè, 118 propostes de resolució, ni tan sols
em donaria temps -ho he provat- en els cinc minuts que tenc de
dir-les d’una en una: un, dos, tres..., i així comptant no seria
capaç de comptar-les totes. 

Nosaltres, des d’Unió Mallorquina donarem suport a una
gran quantitat de propostes de resolució que ha presentat el
PSOE, el Partit Socialista Obrer Espanyol: la 2, la 5, la 9, l’11,
la 15, la19, la 20, la 21, la 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 37,
39, 41, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 67, 75, 76, 85,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 112, 114, 115, 116 i 117. Donam
suport a totes aquelles propostes que creim que són una
proposta en positiu i que aporten qualque cosa com a resultat
del debat que es va fer aquests dos dies. No votam a favor de
totes aquelles propostes que entenem que pugui fer el Partit
Socialista Obrer Espanyol de crítica a la política que ha fet el
Govern i que parlen de lamentar, de condemnar, que no estam
d’acord... A totes aquestes propostes han d’entendre que, tot i
respectant la seva postura, no els podem donar suport.

A més vull manifestar, ja que estam en aquest cas, que
acceptaríem la transacció que ens han proposat de parlar de
sentiments de persones i no de sentiments d’illes.

He de dir que votarem a favor, com no podia ser d’una altra
manera i perquè a més estam d’acord i farem en el futur
propostes en aquest sentit, d’encapçalar un procés de
regeneració política per tal que els ciutadans recuperin la
confiança. Però crec que això no hauria de quedar en paraules
dites en un moment, en un parlament, per llançar crítiques a un
partit i a l’altra, sinó que crec que hauria de ser un exemple que
féssim tots a totes les institucions. Jo crec que en el Consell de
Mallorca donam, amb el reglament que tenim en el Consell de
Mallorca, donam exemple, perquè no només tenim un registre
de béns i d’activitats, sinó que hi ha un control més rigorós de
la situació personal de les persones que formen part del Consell

de Mallorca. Jo li he de dir que des d’Unió Mallorquina estam
disposats a posar-nos al capdavant de qualsevol iniciativa que
es prengui en aquest sentit perquè crec que seria molt bo per als
ciutadans de les Illes, però no s’ha de quedar en un mer debat,
aprofitat el debat de l’estat de la comunitat.

Estam d’acord que el Govern hauria de liderar un pacte, la
negociació d’un pacte per l’ocupació. 

Estam d’acord i votarem a favor a la seva proposta referida
al preu dels bitllets aeris; el president del Govern de les Illes
Balears ens va sorprendre dimarts amb una proposta, jo no diria
innovadora, perquè en certa mesura ens atribuïm una part,
almenys, de la seva paternitat, però que si s’aconsegueix
l’objectiu que hi hagi els vols entre illes amb un preu de 27 o
30 euros i amb freqüències suficients, benvinguda sigui aquesta
iniciativa i nosaltres li donarem suport.

Estic d’acord amb vostè que si aprovam propostes de
resolució en aquest debat s’haurien de complir. El que no sé és
si aprovant 107, o 108, o 118 cada grup, no ho sé..., per ventura
hauríem de canviar aquest debat, o si l’hem de fer amb més
profunditat haurem de donar més temps a tots els grups perquè
pugui defensar, debatre, discutir, aportar idees sobre cada una
de les propostes de resolució que s’hi presenten. Votarem que
sí a allò de restablir l’equilibri financer als consells insulars,
evidentment hi votarem que sí i hi estam absolutament d’acord.
Votarem que sí al compliment del marquen les lleis i
especialment la llei orgànica de mesures contra la violència de
gènere, com no podria ser d’una altra manera; i volem instar el
Govern que en el termini que vostès plantegen es creï
l’observatori per a la publicitat, perquè no doni una imatge que
degrada la dona, hi estam totalment d’acord.

En definitiva, donarem suport a les propostes que -ja se
m’encén el llum vermell- que li he mencionat anteriorment i
que no tenc temps de fixar-ne la posició. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
he de dir que votarem a favor de gairebé totes les propostes de
resolució que ha presentat el Partit Socialista. Únicament a
dues d’elles ens abstendrem, concretament a la 93 i a la 102. 

Concretament la 93 consideram que posar un borsí de
treball especial per a menors de 35 anys en aquest cas concret
no veim molt clar que es pugui fer i sobretot fer-ho abans de la
finalització d’aquesta legislatura, tot i que és un tema que, com
deim, que tampoc no té una importància, una transcendència
fonamental. 

I, en segon lloc, a la 112 entenem que allò de la
colAlaboració amb el Reial Club Mallorca i l’Ajuntament de
Palma per consensuar un pla de remodelació de l’estadi de Son
Moix nosaltres en aquest moment, tenint en compte en primer
que sempre hem defensat que la institució que ha de decidir
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respecte a aquest tema de Son Moix hauria de ser l’Ajuntament
de Palma, que és aquell que, a més, n’és el titular; que per altra
banda i tenint en compte els projectes que du endavant aquell
que ara presideix el Mallorca, nosaltres almanco ens preocupen
els seus grans projectes urbanístics i creim que, en aquest cas
concret, a nosaltres l’abstenció ens pareix molt més prudent.

També plantejam una transacció, concretament a la 114.
Potser que sigui també un aclariment: allà on diu que es pretén
que es fomenti per part del Govern de les Illes Balears la
preinstalAlació d’equips tèrmics a noves edificacions a través de
subvencions, nosaltres plantejaríem que digués “equips solars
tèrmics”. Entenem que impulsar l’energia solar tèrmica en
aquest sentit és molt important; a més és més barat, és més
eficient a nivell energètic i també a nivell ambiental, i per això
proposaríem aquesta transacció.

Entrant ja en el tema (...), nosaltres he de dir que la gran
majoria, com dic, excepte aquestes tres, ens semblen molt
assenyades les propostes de resolució que presenta el Partit
Socialista. Creim que s’han de fer un parell de blocs que molt
breument vull esmentar. 

En primer lloc, tot allò referit a la regeneració política i de
les formes democràtiques és un aspecte bàsic. És un aspecte
bàsic perquè estam parlant de la màxima institució
parlamentària, la màxima institució de la democràcia
institucional, i consideram que aquesta legislatura hi ha hagut
realment una pèrdua, un retrocés envers els valors democràtics
i institucionals bàsics i, sobretot, l’assumpció de
responsabilitats polítiques per part del Govern. Aquí s’ha
confós el que és la responsabilitat, diríem, dels jutjats, que és
un tema que s’ha de fer, però la responsabilitat política.
Nosaltres consideram que aquí venim a parlar de política i el
Govern és el primer que precisament ha d’assumir-ne aquestes
responsabilitats. I per altra banda el que no es pot admetre de
cap manera són, com dic, retrocessos democràtics a nivell
institucional i actituds fins i tot com la del president Matas, que
ni tan sols en un moment tan important com és ara, que no ha
demanat ni tan sols no només disculpes sinó que no ha acceptat
que va espiar, va espiar, així de clar, un correu electrònic privat
i que ara desgraciadament, una vegada que el diputat,
precisament el Sr. Xisco Quetglas, no hi és, ni tan sols a títol
pòstum no ha demanat disculpes. Jo crec que en aquest sentit
demostra el poc tarannà que hi ha en aquest sentit a nivell ètic.

Per altra banda creim també molt assenyat el tema que
plantegen les propostes de resolució d’eliminar les pràctiques
corruptes de la manera de funcionar. No és cert que tots siguin
iguals; aquí hi ha hagut un intent de voler precisament, com dic,
no assumir responsabilitats polítiques. També creim que la
proposta de resolució que diu o que planteja que no hi ha
d’haver confrontació amb la ciutadania nosaltres creim que és
un aspecte fonamental, i en aquest sentit creim que també hi ha
hagut un retrocés de cara al que és escoltar a una part, com a
mínim, dels ciutadans.

Hem de dir que les propostes de resolució que es fan envers
ja a les propostes concretes nosaltres creim que també -ja dic-
són assenyades perquè efectivament hi ha hagut molts
d’incompliments per part del Govern; s’ha venut molt de fum
i a l`hora de propostes concretes, accions concretes en l’àmbit

educatiu, en l’àmbit de comerç, en l’àmbit de turisme, en tema
de medi ambient, en tema d’habitatge, en tema d’indústria i
altres, realment no les hem vistes d’una manera clara. Supòs
que el fet de posar IB3, d’impulsar IB3 com un model
audiovisual al servei del Partit Popular i sobretot, com diu una
proposta de resolució, d’invertir o d’haver gastat els doblers en
molt poc temps, supòs que és l’intent clar de voler vendre
moltes coses però que en realitat l’acció de govern no s’ha vist
amb una acció concreta que vagi i redundi en benefici dels
ciutadans. 

Per això, només podem dir que estam d’acord amb tot el
que suposi impulsar accions concretes com planteja el Partit
Socialista a les propostes de resolució, en tots els àmbits que
evidentment no tenc temps per poder dir, però que amb totes
elles nosaltres estaríem d’acord. 

Consideram que el tema d’habitatge és un tema
importantíssim, així s’inclou en aquestes propostes de
resolució, i, ja per acabar, creiem és que el Partit Socialista
amb les propostes de resolució que ha plantejat el que pretén és
precisament normalitzar no només una activitat democràtica i
institucional, sinó sobretot normalitzar que els governs estan
per treballar, per fer propostes, hi pot haver discrepàncies
polítiques evidentment perquè cada un té model, però que hi ha
d’haver actuacions clares, concretes i en tots els àmbits que
preocupen els ciutadans. Aquí el que preocupa, com dic, és fer
gran publicitat, és vendre molt de fum i és fer Laberinto de
pasiones perquè es veu que la gent no mira IB3 i el que han de
fer és vendre molt d’opis per totes les illes perquè la gent miri
"culebrons". Nosaltres evidentment els "culebrons" i les vendes
de fum no ens agraden i per això, creiem que aquestes
propostes de resolució estan dins la línia del que és un
parlament. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Grup PSM- Entesa
Nacionalista, Sr. Riudavets té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
tant en la lectura prèvia de les propostes de resolució del Grup
Socialista com fa un moment escoltant el Sr. Celestí Alomar, en
l’exposició de la defensa hem observat des del nostre grup
parlamentari una ampla i clara coincidència amb les propostes
del Grup Socialista i les propostes presentades per nosaltres.
Per això seré breu en la meva intervenció, perquè crec que no
és necessari detallar una per una, i a més és impossible, les
propostes que votarem favorablement, només faré esment a les
línies generals que possibiliten aquesta coincidència.

A la intervenció de defensa de les propostes del nostre grup
vam presentar quatre grans eixos que les conformaven, tres dels
quals també conformen al nostre parer les propostes del grup
socialista. Em referesc a un redreçament de la política sectorial,
la política concreta de cada una de les conselleries, a la lleialtat
institucional que hauria d’informar tots els actes, per dignitat
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només, per dignitat ja bastaria, tots els actes d’aquest govern,
i la necessària, inajornable, urgent regeneració de la vida
política que aquest govern ha duit a les clavegueres. És evident,
llavors, que donarem suport, donarem suport i només ho dic a
tall d’exemple, a les propostes adreçades a acabar amb la
violència de gènere, a actuar amb mesures urgents contra el
fracàs escolar, l’abandó d’estudis, l’absentisme escolar, a
potenciar l’escola pública, a recuperar l’atenció a les escoletes
infantils, a la distribució equitativa de l’alumnat immigrant
entre centres concertats i públics, etc. Totes elles, per altra part,
eren incloses també dins les nostres mateixes propostes de
resolució, per tant la coincidència és evident.

Deixin-me fer, però, una reflexió sobre el tema. Mentre els
grups de l’oposició estam preocupats, molt preocupats per la
situació de l’educació a les nostres illes, aquí dalt va pujar el
president del Govern a vendre’ns mates a terra de meravelles,
tot funciona, tot va bé, en aquests mateixos moments, en aquest
mateix moment falten mestres a gairebé tots els centres de les
Illes Balears, no s’han cobert les places necessàries, en aquests
mateixos moments hi ha alumnes a Palma sense escolaritzar i
som a finals de setembre, en aquests mateixos moments hi ha
més violència a les aules, han crescut durant els darrers tres
anys, exponencialment i absolutament, els expedients escolars,
en aquests mateixos moments hi ha poca participació de la
comunitat educativa, en aquests mateixos moments, en aquests
mateixos moments un senyor president del govern puja aquí
dalt a dir que els alumnes han de ser subjectes passius, i això és
una vergonya, i ho hem de saber tots que això és una vergonya.

Però bé, entram a un altre tema, si parlam de lleialtat
institucional no hi pot haver cap dubte que estam d’acord que
s’ha de restablir l’equilibri financer entre els consells insulars,
que aquest govern conscientment i fredament ha trencat, per
què?, per perjudicar el Consell Insular de Menorca, amb quina
motivació?, que el governen forces progressistes amb les quals
ells no estan d’acord, discriminació a la carta per interessos
partidistes. El mateix podem dir sobre la proposta referida al
conveni sobre el transport públic a l’illa de Menorca. Una altra
discriminació perquè governen els que no són dels seus, però
bé ja estam acostumats a aquestes malifetes del govern Matas.

Entram a una altra temàtica, donarem suport, Sr. Alomar,
senyors del Grup Socialista, a totes les mesures adreçades a la
necessària regeneració de la vida política, tots els grups hem
coincidit, des de la proposta que fa referència al constant
incompliment per part del Govern de les propostes aprovades
en aquest parlament, a vegades pens que tot és una cerimònia,
aprovam coses que el Govern després no compleix
sistemàticament, a la nefasta gestió de la directora d’IB3, tots
sabem en què s’ha convertit IB3, en una caixa amb el 50% de
grolleria i en una caixa amb el 50% de propaganda del govern
popular i del Partit Popular.

També donarem suport que una vegada per totes el Govern
de les Illes Balears i el Sr. Matas, en concret, assumeixi la seva
responsabilitat política pels fets lamentables, vergonyosos,
d’espionatge a adversaris polítics, que d’una vegada assumeixi
responsabilitats polítiques, que estigui ben clar que el Tribunal
Suprem -i torn a repetir- va dir -que no hi estam d’acord,
veurem que diu el Constitucional-, que això no és un delicte, va
dir que no era delicte, però també va dir, que era comprovat

que havia espiat, per tant, que assumeixi responsabilitats
polítiques d’una vegada.

Coincidim també, naturalment, amb la proposta genèrica de
regenerar la vida política, nosaltres hem concretat més, hem
demanat reprovacions i hem fet propostes concretes, però amb
la seva proposta genèrica hi coincidim en el cent per cent. 

No m’estendré més, no els vull avorrir, ni em vull avorrir jo
mateix, rallant més de suport i de coincidències. Simplement
afegir que la filosofia en general, perquè ara em referiré a una
discrepància, de les propostes socialistes coincideix en general
amb el nostre grup parlamentari. A veure, dels tres eixos en un
no hi han entrat i jo ho lament, i ho he dir aquí dalt per ser just
amb jo mateix, i just amb aquesta cambra, la identitat del nostre
poble. Lament que Andalusia, senyors del Grup Socialista,
vostès assumeixin que és Andalusia una realitat nacional i no
ho assumeixin per a les Illes Balears. Això ho lament. Lament
així mateix que no facin un incís en la concessió nacional de les
Illes Balears dins el seu “daçò”, que crec que en el fons ho
pensen, però tal vegada no els convé, però bé, així estam.

I ara una discrepància concreta amb una proposta de
resolució. La proposta núm. 9, que els confés, senyors del grup
socialista que no l’entenc gens, demanen vostès que sigui el
Govern de les Illes Balears que posi els doblers per al
descompte, per baixar el preu als 27 euros. Això és el que posa
literalment, a veure, jo no sé si ho fan vostès per posar en
contradiccions el president Matas, que ja em sembla bé, o si ho
fan vostès per posar-lo en evidència, que també em sembla
perfecte, però estic convençut que si vostès sabessin que això
s’havia de votar no l’haguessin posada, que l’han posada només
perquè saben que la votaran en contra i per posar en
contradicció, perquè si no, què suposaria això? Suposaria que
la insularitat hauria de ser finançada pels mateixos ciutadans de
les Illes Balears, suposaria que la compensació o la insularitat
amb els vols, que fins i tot la Constitució planteja que és, a
veure, que és una competència, un deure de l’Estat, es buidaria
de contingut, suposaria que els ciutadans de les Illes Balears
haurien de pagar amb els seus impostos l’abaratiment dels vols.
No és així, és l’Estat que els ha de compensar, és l’Estat que ha
de compensar la insularitat, és l’Estat que té el deure de donar
suport, vull dir, de posar en funcionament com Déu mana la
declaració d’obligacions de servei públic per abaratir els vols,
augmentar freqüències i tot el que sigui necessari. No podem
fer que els ciutadans de les Illes Balears paguin dues vegades
el cost de la insularitat. No m’agrada que em felicitin per aquest
costat, però la raó és la raó, sigui qui sigui qui em feliciti.

Però, en tot cas, jo estic convençut que el Grup Socialista
allò que volia era posar en contradiccions al Govern Matas,
però, sincerament, estic convençut que si s’hagués sabut que
hi havia la més mínima possibilitat que es votàs a favor no
s’hagués incorporat, i nosaltres, per coherència i perquè ningú
no ens ho pugui retreure en un futur, serem coherents amb allò
que sempre hem dit i hi votarem en contra. 

Només per acabar, les coincidències que he vist entre tots
els grups de l’oposició em fan pensar que la creixent corrupció,
que l’ús partidista de les institucions, que la falta de democràcia
que ha posat en marxa aquest govern i la manca de polítiques
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sectorials, sobretot socials, no són una anècdota, són ja la
categoria i aquesta categoria és diu Partit Popular. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grup Parlamentari Popular, té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Alomar, a mi també m’hauria agradat que ho defensàs el Sr.
Quetglas, sobretot perquè voldria dir que està físicament entre
nosaltres, perquè espiritualment hi és i entre altres coses perquè
tampoc no m’agrada debatre amb vostè per una qüestió
purament d’amistat. Però aquí estam per defensar cada un els
seus postulats polítics i nosaltres els n’acceptarem quinze a sis,
i els transaccionarem 6, que més no fa, són 25% de les seves
propostes, que són el 25% de sentit comú i de construcció de
discurs en positiu que coincideix amb el 25% del que vostès
aporten a aquest parlament amb persones físiques.

La número 11 l’acceptarem perquè complir resolucions és
una cosa que s’ha de fer per imperatiu legal, la 16 ho feim
perquè el conveni de transport públic amb el Consell Insular de
Menorca no demostra més que l’esperit de seguir transitant pel
bon gust fins i tot, amb els que estan teòricament a l’altra part.
Els transaccionarem la número 19, si vostès accepten en lloc
d’“a donar”, “seguir donant”. Els transaccionarem la 22, si aquí
on diuen vostès “en acabar l’any”, accepten en lloc de “l’any”,
“acabar la legislatura”.

Els acceptarem la 37 perquè efectivament dotar d’una
partida pressupostària per a una convivència de centres
educatius, crec que el conseller ja ho té previst i crec que ho ha
anunciat o ho anunciarà, però en qualsevol cas és una proposta
molt constructiva que ens sembla bé.

La 48, crear un centre de referència en recerques turístiques,
incloent la Universitat com a impulsora, creiem que és una
bona proposta, que crec que també ja s’està pràcticament duent
a terme. I les 53, 55, 56, 57, 58 i 59, no vull fer mal a la Sra.
Camps, perquè quan l’oposició parla bé pareix que es posen
més nerviosos, però, efectivament, són molt acurades, molt
positives i en algun cas perillosament confrontades amb el seu
ministeri perquè vostè ens proposa, entre altres coses, allò del
lloguer i allò de la rehabilitació, i vostè sap que el ministeri, al
Govern balear, el s’ha carregat amb totes les de la llei en el
tema, però en qualsevol cas li ajudarem per tal que entre vostè
i nosaltres convencem al ministeri perquè es posi al seu lloc i
conegui un poc la nostra realitat.

Transaccionarem la 62 i la 63, si en lloc de posar les xifres
que vostès posen, nosaltres estam disposats a posar “segons el
preu proposat pel ministeri”, és a dir, serem submisos a allò que
digui el ministeri, crec que ja no podem ser més constructius en
aquest cas.

La 70, naturalment també l’acceptarem perquè el tema del
consum és un tema que crec que ens té a tots molt clars.

Transaccionaríem la 75 i la 76, si quan vostès diuen ...,
eliminar “de forma immediata”, nosaltres eliminaríem aquest
“de forma immediata”, a les dues parts. I amb la 89, quan parla
de l’atur dels discapacitats i del mercat laboral, naturalment hi
hem d’estar sempre d’acord. La 95 i la 96, prendre mesures per
a l’increment, sobre el tema de la sinistralitat laboral, són temes
que el Govern i el conseller en particular, tenen una especial
sensibilitat i, per tant, com que s’està treballant en aquest tema,
ens sembla molt adequat. 

I la 104, també naturalment allò de l’alfabetització digital
és una proposta de futur i ens té al seu costat. Això són els sí i
les transaccions, dels no hi ha tres o quatre feixos. El del mal
gust directament, les quatre o cinc primeres, en són un exemple.
Un altre és una allau de propostes de coses que ja s’estan fent
i que, per tant, voldrien dir que anam per darrera els
esdeveniments, i això no va en la nostra forma de pensar. I un
altre senalló són aquelles que dimanen del desconeixement
institucional, administratiu o d’inviabilitat econòmica, les pots
fer quan estàs a l’oposició.

I per acabar dues reflexions, a la 116, que veig que ningú no
hi fa esment, vostès proposen que soterrem les línies aèries, jo
sé i els dic si vostès es plantegen si això ho hagués dit qualcú
del Partit Popular, des de cateto, incult, ignorant, incapaç,
demanarien la seva destitució; jo em dedic a dir-los, seguint el
paradigma d’ahir del nostre president, d’elegir la dignitat i
l’elegància, dins el bell estil de parlamentar, que accept que és
un error. 

I, en segon lloc, vostès que particularment, alguns almenys,
són d’elegància innata i de formació intelAlectual quasi
ilAlustrada, poden ser quasi grollers cercant la calúmnia i el mal
gust com a estratègia. I per acabar, dir-los que del vist a les
seves propostes, la conseqüència demolidora és que vostès
reposen la seva estratègia damunt un model de supervivència,
i el govern del president Matas, fa temps que transita envers
d’un model d’excelAlència. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Munar. Passarem ara a debatre les
propostes del Grup Parlamentari Popular i per defensar-les té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Oliver.

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu acord
que a la reforma de l’Estatut d’Autonomia que s’està tramitant
a les Corts Generals s’inclogui la regulació d’un règim
especial per a les Illes Balears que reconegui el fet específic i
diferencial de la pluriinsularitat. En tot cas, es regularà una
reserva d'inversions de caràcter fiscal amb la finalitat de
compensar els problemes de discontinuïtat territorial i
promoure activitats generadores d'ocupació que incrementin
la productivitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a negociar el traspàs de les
competències en matèria d’administració de Justícia a les Illes
Balears amb la dotació pressupostària suficient, que
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garanteixi l’adequada prestació dels serveis i permeti palAliar
el dèficit d’infraestructures existent.

3. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
a la proposta d’un nou model de transport aeri entre illes
efectuada pel president del Govern, i insta el Ministeri de
Foment a anulAlar l’actual sistema de descomptes per a
residents en el vols interinsulars i a transferir la quantitat
prevista per al 2007 (18.736.500i, segons el mateix ministeri)
a la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal
d’articular el nou model, que suposarà una baixada en el preu
dels bitllets, l’augment de les freqüències de vol, l’ampliació
d’aquests beneficis a tots els ciutadans i la dinamització de
l’activitat econòmica i social a les Illes. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat, el Govern de les Illes Balears, el Consell de Menorca
i l’Ajuntament de Ciutadella a agilitar els tràmits
corresponents per dur endavant, a la major brevetat possible,
les obres de construcció del nou dic exterior del Port de
Ciutadella.

5. 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 signar amb el Govern de les Illes Balears un
conveni que doni suport financer per desenvolupar el Pla de
transport ferroviari inclòs en el Pla director de transports de
les Illes Balears. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a prendre en consideració el “Model de sistema
aeroportuari que reclama la societat balear per als aeroports
de les Illes Balears” consensuat pel Comitè assessor en
matèria de co-gestió aeroportuària de les Illes Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prorrogar els convenis formalitzats amb les
entitats financeres per dur endavant la Hipoteca Jove durant
un any més, fins el 31 de desembre del 2007, i demana al
Govern de l’Estat que prengui mesures com aquesta perquè el
colAlectiu de joves pugui gaudir, el més aviat possible, d’un
habitatge en propietat.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a derogar l’Ordre del Ministerio de Vivienda
2784/2006, de 27 de juliol, per la qual es determinen les
condicions i els requisits de rehabilitació aïllada per millorar
les condicions d’accessibilitat, sostenibilitat i seguretat
estructural en el programa 2006 del Pla estatal 2005/2008,
publicada en el BOE núm. 218 de 12 de setembre, mitjançant
la qual es redueixen les ajudes per rehabilitació i suposa una
important reducció de les ajudes rebudes fins ara pels
ciutadans de les Illes Balears.

9.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar la Llei 25/1988, de 13 de juliol, de
modificació del règim legal de les taxes estatals i locals de
reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter
públic, per establir una bonificació del 85% sobre l’import de
la taxa corresponen a la tarifa C.1 prevista a l’article 49 de la
llei, en la utilització del domini públic aeroportuari per part de

les administracions públiques, directament o indirectament, en
el desenvolupament d’activitats de promoció de fires,
congressos o esdeveniments.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a retirar el mapa de districtes industrials presentat a les
comunitats autònomes el passat 19 d’octubre pel Ministeri
d’Indústria, que ha de servir per al disseny de futures
polítiques de planificació i ajudes al sector industrial, que
deixa fora bona part dels sectors industrials de les Illes
Balears i no té en compte la nostra insularitat.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a realitzar una política activa en la defensa del comerç
tradicional i la igualtat d’oportunitats entre grans i petits
establiments, en la negociació que en aquests moments s’està
desenvolupant a Europa per a la elaboració d’una directiva de
serveis europea, rebutjant les disposicions que estableixen la
liberalització total del comerç i els serveis, i a més prohibeix
les segones llicències autonòmiques de comerç.

12. El Parlament de les Illes Balears insta i reitera al
Govern de l’Estat Espanyol a complir i fer efectiu l’acord del
Consell de Ministres del passat 29 d’abril del 2005 sobre la
modificació de les quanties de la indemnització per residència
del personal al servei de l’Administració Central de l’Estat
destinat a la nostra comunitat autònoma.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat Espanyol que dins els pressupostos generals de l’Estat
s’inclogui una previsió pressupostària que garanteixi als
membres dels cossos i forces de seguretat de l’Estat el gaudi
de les mateixes avantatges insulars que els destinats a les Illes
Canàries. 

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a preveure dins els pressupostos corresponents a
l’exercici del 2007 un augment de la partida pressupostària
destinada al finançament del Fons de Cooperació Municipal.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el Programa per al foment de la
competència lingüística en llengües estrangeres, tant ara com
en futures convocatòries, i a continuar treballant en el model
trilingüe que s’ha posat en marxa recentment i que ha tingut
una gran acollida per part de la societat balear, conscients de
la importància de formar ciutadans que puguin
desenvolupar-se normalment en el context de la progressiva
integració de la nostra societat en el marc comunitari.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a, en cas que no es constitueixi el Patronat de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó abans de final d’any, emprendre
les accions necessàries adreçades a reivindicar i garantir els
drets que la comunitat autònoma de les Illes Balears té sobre
els esmentats arxius

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar incrementant l’esforç pressupostari
i a adoptar noves mesures destinades a la conciliació de la
vida laboral i familiar.
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18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar i promoure l’oferta formativa laboral
dirigida indistintament a desocupats i treballadors en actiu i
a incrementar les accions dirigides a la millora de la
qualificació professional i a la inserció laboral dels joves fins
a trenta anys.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar els recursos destinats a la
prevenció de riscs laborals amb el objectiu de reduir la
sinistralitat amb més efectivitat, així com a incrementar la
investigació d’accidents lleus i el control de les empreses amb
índexs de sinistralitat superiors a la mitjana del sector al qual
pertanyen.  

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè dugui a terme les gestions necessàries
amb el Ministeri d’Educació per agilitar els tràmits de
reconeixement i homologació dels títols formatius dels
immigrants, i a establir els convenis amb les universitats
públiques de les Illes Balears per afavorir ajudes per a la
continuació d’estudis entre la població immigrant.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar les accions per lluitar contra
l’assetjament escolar (bullying).

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i el Govern de les Illes Balears a firmar un conveni de
cessió de les instalAlacions esportives ubicades a l’aeroport de
Son Bonet i dels terrenys que limiten amb aquestes, per tal de
disposar de més i millors instalAlacions.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a desenvolupar, sense més demora, el projecte de
Parador de Turisme del Llatzaret a l’illa de Menorca, d’acord
amb els estudis que s’han elaborat a l’efecte.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar la Llei d’arrendaments urbans pel que fa a
la definició del lloguer de temporada, a causa de les seves
conseqüències dins l’àmbit de la comercialització turística i el
seu solapament en la legislació i competències turístiques.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a realitzar la distribució de les ajudes i els fons
econòmics vinculats en el Plans de dinamització del producte
turístic, i la transferència dels fons corresponents a la
promoció turística, en base a criteris de territorialització.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incloure el municipi de Palma de Mallorca, en el
Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las
infraestructuras Turísticas (FOMIT).

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat  a garantir un finançament sanitari suficient per fer
front a  la despesa sanitària que es genera amb l’increment de
la població immigrant .

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a garantir una quantitat del Fons Tecnològic per al

període 2007-2013 que sigui proporcional al pes econòmic de
les Illes Balears i rebutjar el 0,1% proposat per el Ministeri
d’Economia i Hisenda, i que aquest fons sigui gestionat pel
Govern de les Illes Balears.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a garantir un finançament del fons FEDE, per al
període 2007-2013 que sigui proporcional al pes econòmic de
les Illes Balears i especialment a les seves necessitats, i que
aquest fons sigui gestionat pel Govern de les Illes Balears.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a garantir que la proposta del nou model de
finançament autonòmic a què es va comprometre la
vicepresidenta del Govern central a presentar el mes
d’octubre, entri  en vigor l’any 2007, previ el debat i el
consens en el Consell de Política Fiscal i Financera.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a garantir que els pressupostos generals del Govern de
l’Estat per a l’any 2007, tinguin en compte la disposició
transitòria vuitena , d’inversions públiques i increment de la
població, que figura al text de  proposta de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat per aquest
Parlament el 13 de juny del 2006.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar, juntament amb el Ministeri de
Medi Ambient i  amb el consens general de la comunitat
científica, totes les accions necessàries per a fer possible el
projecte de reintroducció del Vell Marí a les Illes Balears.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears  a ampliar el programa de qualitat de les aigües
de bany amb una acció que permeti  millorar la neteja de les
platges en el període de baixa temporada turística, respectant
sempre  els criteris  ecològics en l’execució d’aquestes
accions.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complementar les actuacions en matèria de
lluita contra  les plagues amb noves iniciatives  compatibles
amb la conservació, com una actuació imprescindible per  a
garantir una adequada gestió de les nostres zones forestals i
garantir  que la superfície de repoblació  forestal anual  mai
no sigui inferior a  la superfície forestal arborada cremada,
com una eina imprescindible en la lluita contra l’erosió .

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a  tramitar  i  aprovar dins aquesta legislatura el
decret que, desenvolupant la mesura legal ja aprovada,
permeti  cobrar als camps de golf per l’ús de l’aigua reciclada
provinent de  les depuradores del Govern.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l
’Estat a fer efectiu el més aviat possible i amb la dotació
pressupostari suficient, el traspàs del Centre d’Interpretació i
Parc Nacional marítim terrestre de Cabrera, en compliment de
la sentencia del Tribunal Constitucional que atribueix aquesta
competència a les comunitat autònomes. 
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37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a  executar en els terminis prevists les obres de sa
Costera i les dessaladores de Andratx i Alcúdia a Mallorca,
Santa Eulària del Riu a Eivissa  i Ciutadella de Menorca, com
a fonts de proveïment d’aigua  de gran importància per poder
alleujar l’explotació dels aqüífers.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar un programa integral de recuperació
i foment de les races autòctones animals de les Illes Balears
que contempli, d’entre altres, la creació d’una unitat
administrativa que realitzi la gestió administrativa, mesures de
divulgació de les races a les escoles, mesures de foment als
criadors i a les associacions de criadors, edició de
publicacions i convenis de suport per a la millora de la gestió
dels llibres genealògics.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar un programa de mesures que millorin
la comercialització dels nostres productes agraris de qualitat,
amb la finalitat d’aconseguir una major rendibilitat del nostre
sector primari, i que s’estudií la possibilitat d’aprovar noves
denominacions de qualitat, amb les conseqüents campanyes de
promoció i difusió d’aquests productes.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè durant 2006 declari la reserva marina del
Llevant de Mallorca, tan reclamada pel sector pesquer, en les
aigües interiors de la península d’Artà, i faci gestions perquè
el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació declari reserva
marina l’àrea contigua ubicada en aigües de la seva
competència, respectant-se els mètodes pesquers professionals
i recreatius tradicionals i sostenibles.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a participar en el finançament de la construcció del nou
hospital de referència de les Illes Balears.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar els tràmits necessaris que permetin
aconseguir finançament estatal per als programes
d’Assistència bucodental infantil (PADI) i el Programa
d’assistència bucodental a majors.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir optimitzant els recursos existents a la
sanitat pública balear, a fi que tos els usuaris siguin atesos el
més aviat possible, sense que arribin a complir-se els terminis
prevists al Decret de garantia de demora.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a respectar els compromisos adquirits amb el Govern
de les Illes Balears en matèria de serveis socials, i donar
compliment al conveni de colAlaboració entre el Ministeri de
Treball i Afers Socials i la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a la construcció de centres de serveis socials
d’atenció especialitzada, de 9 de març del 2004.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a la creació, la dotació i l’obertura del Museu Pintor
Puget, ubicat a la ciutat d’Eivissa, Patrimoni de la Humanitat,
així com a la construcció, la dotació i l’obertura d’una

biblioteca pública de la xarxa de biblioteques de l’Estat en el
terreny ofert pel Consell Insular d’Eivissa i Formentera a la
mateixa ciutat.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a habilitar una partida pressupostària adient als
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2007 a fi de
construir, dotar de mitjans i posar en funcionament les
següents infraestructures a l’illa d’Eivissa:

- Seu dels Jutjats a la ciutat d’Eivissa.
- Comissaria de Policia a la ciutat d’Eivissa.
- Comissaria de Policia al municipi de Sant Antoni de
Portmany.
- Caserna de la Guàrdia Civil al municipi de Sant Joan de
Labritja.

Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat que els esmentats pressuposts generals de
l’Estat contemplin la partida pressupostària adient per invertir
en la millora de les infraestructures i la seguretat de l’aeroport
d’Eivissa.

47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a habilitar una partida pressupostària adient als
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2007 a fi de poder
complir definitivament amb el compromís per a l’adquisició
dels terrenys anomenats ses Feixes i es Pratet de ses monges,
a la ciutat d’Eivissa, Allà dins, al municipi de Sant Joan de
Labritja, i Can Marí, a l’illa de Formentera.

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a habilitar una partida pressupostària adient als
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2007 a fi de
construir, dotar de mitjans i posar en funcionament les
següents infraestructures a l’illa de Formentera:

- Jutjats de Primera Instància i Instrucció.
- Caserna de la Guàrdia Civil a Formentera.

Així mateix, el Parlament de les Illes Balears, insta el
Govern de l’Estat a dur a terme l’ampliació del Port de la
Savina a l’illa de Formentera per tal de millorar la seva
seguretat i operativitat.

49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dur a terme una nova delimitació de costes que
respecti la voluntat dels ciutadans de l’illa de Formentera.

50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a fer-se càrrec del cànon de transferència del Pla
director de residus d’Eivissa i Formentera, d’acord amb la
voluntat manifestada conjuntament pel Consell d’Eivissa i
Formentera i l’Ajuntament de Formentera.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, des del
Grup Parlamentari Popular demanam el seu suport  perquè a la
reforma de l’Estatut d’Autonomia s’inclogui la regulació d’un
règim especial per a les Illes Balears que reconegui el fet
específic i diferencial de la pluriinsularitat. I demanam també
el seu suport per al traspàs de les competències en matèria de
justícia, també demanam el seu suport a la proposta d’un model
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de transport aeri entre illes efectuada pel president del Govern,
que suposarà una baixada dels preus dels bitllets, l’augment de
freqüències de vols i l’ampliació d’aquests vols. 

Demanam també que s’insti el Govern de l’Estat i el Govern
de les Illes Balears, juntament amb el Consell de Menorca i
amb l’Ajuntament de Ciutadella perquè agilitin les obres de
construcció del nou dic del port de Ciutadella, i instam el
Govern de l’Estat perquè signi un conveni que doni suport
financer per al desenvolupament del Pla de transport ferroviari
inclòs dins el Pla director de transports de les Illes Balears. 

Instam també el Govern de l’Estat a prendre en
consideració el model del sistema aeroportuari consensuat pel
comitè assessor en matèria de cogestió aeroportuària.
Demanam també al Govern de les Illes Balears que prorrogui
la Hipoteca Jove durant un any, fins el desembre del 2007.
Instam al Govern de l’Estat que no redueixi les ajudes per a la
rehabilitació d’habitatges i que estableixi una bonificació del
85% sobre l’import de la taxa corresponent a la tarifa C1 a la
utilització de domini públic aeroportuari pel que fa al
desenvolupament d’activitats de promoció de fires i congressos.

Demanam també al Govern de l’Estat que retiri el mapa de
districtes industrials presentat a les comunitats autònomes el
passat 19 d’octubre pel Ministeri d’Indústria i que deixa fora
bona part dels sectors industrials de les Illes Balears i que, a
més, no té en compte la nostra insularitat. I demanam també al
Govern de l’Estat que realitzi una política activa en defensa del
comerç tradicional i la igualtat d’oportunitats entre grans i
petits establiments rebutjant l’elaboració d’una directiva de
serveis europea que estableix la liberalització total del comerç
i dels serveis.

I demanam també a l’Estat espanyol que compleixi i faci
efectiu l’acord del Consell de Ministres del passat dia 29
d’abril de la indemnització per residència del personal de
l’Estat destinat a la nostra comunitat autònoma. I, en el mateix
sentit, li demanam també que els membres dels cossos i forces
de seguretat de l’Estat gaudeixin dels mateixos avantatges
insulars que gaudeixen els que estan destinats a les Illes
Canàries.

Demanam al Govern de les Illes Balears que augmenti la
partida pressupostària destinada al finançament del Fons de
Cooperació Municipal, i demanam també al Govern que
continuï treballant amb el model trilingüe que s’ha posat en
marxa recentment. I al Govern de les Illes Balears li demanam
que en cas que no es constitueixi el Patronat de l’Arxiu de la
Corona d’Aragó abans de finalitzar aquest any, emprengui les
accions necessàries adreçades a reivindicar i garantir els drets
que la nostra comunitat autònoma que té sobre aquests
esmentats arxius.

Demanam també al nostre govern que continuï incrementant
l’esforç per a la conciliació de la vida laboral i familiar, i a
ampliar i promoure ofertes de formació laboral, a la millora de
la qualificació professional i també de la inserció laboral dels
joves, i que incrementi els recursos destinats a la prevenció de
riscs laborals amb l’objectiu de reduir la sinistralitat més
efectivament.

Demanam també al Govern de les Illes Balears que
juntament amb el Ministeri d’Educació agiliti els tràmits de
reconeixement i homologació dels títols formatius dels
immigrants. I li demanam també que cedeixi les instalAlacions
esportives ubicades a l’aeroport de Son Bonet. Li demanam
també que desenvolupi el projecte de parador de turisme de
Llatzaret a la illa de Menorca, i que modifiqui la Llei
d’arrendaments urbans pel que fa a la definició de lloguer de
temporada. 

Al mateix temps, demanam també al Govern de l’Estat que
la distribució de les ajudes de dinamització de producte turístic
i la promoció turística sigui en base a criteris de territorialitat.
I instam el Govern de l’Estat que inclogui el municipi de Palma
dins el FOMIT. També li demanam que garanteixi el
finançament sanitari suficient per fer front a la despesa sanitària
que es genera amb l’increment de la població immigrant.

Li demanam també al Govern de l’Estat que les ajudes de
fons tecnològic per al període 2007-2013 sigui proporcional al
pes econòmic que tenen les Illes Balears. I en la mateixa línia
també pel que fa a les ajudes del fons FEDER. 

Al Govern de l’Estat li demanam també que el nou model
de finançament autonòmic, al qual es va comprometre la
vicepresidenta del Govern central a presentar aquest mes
d’octubre, entri en vigor l’any 2007. I li demanam que als
pressuposts generals de l’Estat tengui en compte la disposició
transitòria vuitena d’inversions públiques i increment de la
població que figura en el text de proposta de reforma de
l’Estatut d’Autonomia.

Instam el Govern de les nostres illes que juntament amb el
Ministeri de Medi Ambient facin possible el projecte de
reintroducció del vell marí a les Illes Balears, i al Govern de les
nostres illes li demanam que ampliï el programa de qualitat de
les aigües de bany i que complementi les actuacions en matèria
de lluita contra les plagues per garantir una adequada gestió de
les nostres zones forestals. I instam el Govern de les Illes
Balears perquè cobri en els camps de golf per l’ús de l’aigua
reciclada que fa provinent de les depuradores del Govern.

I demanam al Govern de l’Estat que faci efectiva la
transferència del Centre d’Interpretació i Parc Nacional
Marítim Terrestre de Cabrera. Demanam també al Govern de
l’Estat que executi en els terminis prevists les obres de sa
Costera, les dessaladores d’Andratx, d’Alcúdia, de Santa
Eulàlia i també de Ciutadella. I al nostre govern, al Govern de
les Illes, que aprovi un pla integral de recuperació i foment de
les races autòctones, animals de les Illes Balears i un programa
de mesures de millora de comercialització dels nostres
productes agraris de qualitat. 

I també instam el Govern de les Illes Balears perquè durant
aquest 2006 declari la reserva marina del Llevant de Mallorca.
Al Govern de l’Estat li demanam que participi en el
finançament de la construcció del nou hospital de referència de
les Illes Balears. Al Govern de les Illes Balears li demanam que
financiï, que aconsegueixi, si és possible, finançament estatal
per als programes d’assistència bucodental infantil i també per
als majors.
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I al Govern de les nostres illes li demanam que a la sanitat
pública balear els usuaris siguin atesos sempre el més aviat
possible, i donar compliment al conveni de colAlaboració entre
el Ministeri de Treball i la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a la construcció de centres de serveis socials
atenció especialitzada. I a l’Estat li demanam també que
contempli la creació del Museu Pintor Puget ubicat a la ciutat
d’Eivissa, la construcció de dotació de l’obertura de la
Biblioteca Pública dins la xarxa de biblioteques de l’Estat,
també a Eivissa, i que hi hagi una partida pressupostària als
pressuposts, valgui la redundància, de l’Estat per a l’any 2007,
per poder fer front a la seu dels jutjats d’Eivissa, a la
comissaria de policia d’Eivissa i de Sant Antoni i també a la
caserna de la Guàrdia Civil en el municipi de Sant Joan, i que
també contempli la millora de les infraestructures i seguretat de
l’aeroport d’Eivissa. I que, en aquests mateixos pressuposts del
2007 estatals també hi hagi una partida per a l’adquisició dels
terrenys anomenats ses Feixes i es Pratet de ses Monges, a
Eivissa, Allà dins, a  Sant Joan de Labritja, i Can Marí, a l’illa
de Formentera.

I li demanam també que hi hagi una partida pressupostària
per atendre necessitats a Formentera com són els jutjats de
primera instància i també la caserna de la Guàrdia Civil a
Formentera. I que es contempli també l’ampliació del port de
La Savina a l’illa de Formentera per tal de millorar la seva
seguretat i operativitat. 

I al Govern de l’Estat li demanam també, senyores i senyors
diputats, que dugui a terme una nova delimitació de costes a la
illa de Formentera i instam, per acabar, senyores i senyors
diputats, l’Estat a fer-se càrrec del cànon de transferència del
Pla director de residus sòlids d’Eivissa i Formentera. 

Per a totes aquestes propostes, senyores i senyors diputats,
els demanam el seu suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions, en primer
lloc, Grup Parlamentari Mixt, té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, per fixar
posicions des d’Unió Mallorquina. Unió Mallorquina no votarà
en contra de cap de les propostes de resolució proposades pel
Grup Popular. Ens abstendrem a les 4, 23, 46, 47, 48 ,49 i 50
perquè són qüestions que afecten Menorca, Eivissa o
Formentera, i que respectam la postura que des d’aquestes illes
puguin dir, i l’única a què també ens abstendrem i que es
refereix a un altre tema és la número 30.

Nosaltres, ja ho vàrem dir ahir al debat i pensàvem que així
ho pensava el president del Govern, som partidaris d’un sistema
fiscal a les illes similar al que té Canàries, és a dir, que es vegin
compensades les Illes com es veuen compensades les Illes
Canàries per l’esforç fiscal que suposa la insularitat, però aquí
parla de compromisos, que per ventura és que els han adoptat,

els coneixen, però la resta dels ciutadans no els coneixem i que,
per tant, no els podem donar suport. Nosaltres ens hi
abstendrem i votarem a favor a les altres proposicions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
les propostes de resolució del Grup Parlamentari del Partit
Popular a nosaltres ens duen a una profunda reflexió, breu però
també clara. Més de 35 de les propostes de resolució de les 50
són per demanar doblers al Govern de l’Estat o per demanar
que el Govern de l’Estat faci determinades actuacions, si tantes
coses i tantes actuacions importants depenen de Madrid, poc
governa el Govern de les Illes Balears, perquè poc pes polític
té ja que deixa pràcticament tot en demandes, com dic, a
Madrid i al Govern central.

Demana molt i sobretot el que demana són doblers,
nosaltres creiem que això és per després fer amb aquest doblers
el que ells volen, precisament, en canvi, les altres propostes de
resolució que van adreçades al que són les actuacions del
Govern de les Illes Balears ni hi ha cap doblers, no hi ha cap
pressupost, no hi ha cap temporalitat, l’únic que hi ha és
continuarem, millorarem, farem, però no hi ha en absolut
actuacions concretes. Nosaltres creiem que això és molt poc
responsable pel que suposa que realment allò que feim són
propostes de resolució del Parlament, perdó, del Parlament de
les Illes Balears i per tant, el Govern de les Illes Balears és el
que més s’ha d’implicar en les polítiques d’aquesta comunitat,
sense llevar evidentment que també s’ha de reclamar o s’ha de
fer que la normativa a nivell estatal es compleixi. 

I després també sobretot crida l’atenció que es demanen
coses que quan el Sr. Matas -que no hi és mai a aquestes coses,
com que ja ha fet el debat desapareix d’aquest parlament-, era
ministre, no va dur a terme, això com a mínim dur a una
profunda reflexió que en tan poc temps no hi ha massa més
cosa que dir.

Entrant a les qüestions de les propostes de resolució
concretes, dir que el nostre grup donarà suport, és a dir,
votarem a favor de 18 propostes de resolució, perquè entenem
que, tot i que la gran majoria són per fer o implicar l’Estat,
nosaltres estam d’acord a demanar una regulació del règim
especial per a les Illes Balears, amb transferències adequades
de justícia, amb un conveni o pla de transport ferroviari hi
estam d’acord, tot i que veim amb tristesa, amb tristesa per dir-
ho de qualque manera, perquè si ho deim com pertoca, les
competències en el tema ferroviari les tenen des de l’any 1996,
les té el Govern de les Illes Balears, i no hi ha cap compromís
ferma de fer actuacions en ampliar les vies existents, i només
diuen que si Madrid ens dóna els doblers val, si no, no feim res,
això a nosaltres ens sembla absolutament una irresponsabilitat
tremenda.
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Per altra banda, també estam d’acord a augmentar la partida
pressupostària destinada al Fons de Cooperació Municipal, amb
el parador de turisme (...) a Menorca, etcètera.

Però curiosament també, me permetran dir que, tot i que hi
estam d’acord, pel que fa al Govern de les Illes Balears només
és ampliar i promoure l’oferta formativa laboral, agilitar tràmits
de reconeixement i homologació del títol formatiu
d’immigrants, millorar aigües de banys, programa integral de
recuperació i foment de les races autòctones, tot són qüestions
diríem que estan bé i que nosaltres hi votarem a favor. Però,
com dic, no hi ha un compromís ferma, real, concret, amb
pressupost a la mà, en temporalització i sobretot amb polítiques
clares.

Dir també, abans d’entrar a les abstencions i a les que no,
que proposam al Grup Parlamentari Popular, transaccionar
quatre propostes de resolució, concretament la número 22, la
qual fa referència a les instalAlacions esportives ubicades a Son
Boned, nosaltres proposaríem afegir que es remetés tot el que
són aquestes instalAlacions a l’Ajuntament de Marratxí, perquè
consideram que hi ha una vella demanda d’aquest ajuntament.

A la número 37, proposaríem també que se separassin les
dues propostes, per una part, sa Costera, anàs diferenciada com
a proposta de resolució de les dessaladores. Entenem que sa
Costera nosaltres hi estaríem d’acord, amb les dessaladores què
vol que li digui, si el Sr. Matas les va pressupostar, va dir que
les faria i encara no les han fet, i ara demana els doblers a
Madrid? Ens sembla absolutament increïble, sense entrar en
què calentaban el planeta quan s’anava a València el Sr.
Matas, en canvi aquí no se calienta el planeta, perquè resulta
que aquí, el contrari, són necessàries. Demanaríem, per tant, si
és possible que nosaltres en aquest cas, votaríem a favor de sa
Costera, com dic, i votaríem que no a les dessaladores.

A la número 41, proposaríem també una transacció, que on
diu “El finançament del nou hospital de referència a les Illes
Balears” es posàs “Son Dureta”, i en aquest nosaltres votaríem
a favor, si no, votarem en contra.

Respecte de les abstencions, breument dir que nosaltres ens
abstenim a 22 de les seves propostes de resolució, perquè
entenem que, una vegada més, el que es fa és victimisme, és
lamentable que s’hagi de fer sempre, demanar al Govern de
l’Estat, al Govern de l’Estat sí que se li demanen doblers, plans,
qüestions concretes, és realment increïble, jo diria que la
política quasi la fa Madrid, segons les seves propostes. I a més,
modificar lleis que els van bé per dur endavant les seves
polítiques i els seus interessos, no els interessos dels ciutadans
de la comunitat autònoma, sinó precisament els seus. I nosaltres
en aquest sentit, evidentment, ens abstenim en una sèrie, que no
diré quines, perquè supòs que vostès ja ho tenen.

Per altra banda també, altres que fan referència a propostes
de resolució del que hauria de ser el Govern de les Illes
Balears, ens sembla que nosaltres moltes coses ja s’han dit per
part del portaveu del Partit Socialista, que vostès moltes
propostes que fan aquí només han estat bones intencions, però
que a l’hora de la realitat no, per tant incrementar pressupost i
mesures per conciliar la vida laboral i familiar, quan

pràcticament han fet molt poques coses, ens sembla una mica
com a mínim només voler quedar.

I acabant amb les que sí que hi votarem en contra,
concretament 8, és perquè consideram que hi ha qüestions que
nosaltres no hi podem en absolut estar a favor, perquè, com
sempre, entren dins qüestions, com per exemple el punt número
1, que introduïa modificacions a l’Estatut, que inclogui la
regulació d’un règim especial, quan aquí ja s’ha discutit, quan
vostès han defensat aquest acord d’una manera tan ferma, que
ara diguin que volen introduir aquest tipus de coses, a nosaltres
ens sembla que, si més no, entren en una contradicció molt
gran.

També el Conveni de residències sociosanitàries nosaltres
no hi estam en absolut d’acord.

Fer més obres, com el Port de sa Savina a Formentera, o
ampliar l’aeroport d’Eivissa tampoc ens semblen que estigui en
la línia del que nosaltres hem plantejat.

I com dic, i per acabar, aquestes propostes de resolució que
presenta el Grup Parlamentari del Partit Popular una vegada
més es fan, com dic, la gran majoria, per a senzillament
parèixer que Madrid ens ha abandonat, però el que demostren
és la ineficàcia d’un govern del Partit Popular que al llarg
d’aquesta legislatura ha estat incapaç de fer actuacions, com
dic, concretes per millorar la situació en general de les nostres
Illes i que després, al darrer, pareix que si qualque cosa no s’ha
fet és perquè la culpa la té Madrid. A nosaltres senzillament ens
sembla això lamentable i tot i com dic, donar suport a totes
aquestes propostes, que concretament són 18, creim que s’ho
haurien de fer mirar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, voldria destacar l’enorme generositat que ha tengut
el Partit Socialista de Mallorca, PSM-Entesa Nacionalista, amb
l’aprovació o en donar suport a un 70% de les propostes de
resolució que ha presentat el Partit Popular. Aquest partit, el
PSM-Entesa Nacionalista, que alguns diputats o alguns
portaveus insisteixen en anomenar el partit del no, resulta que
donarà suport a un 70% de les propostes del PP.

Efectivament, el PSM diu que no a algunes coses, diu que
no als abusos, a la destrucció, a la corrupció, a la malversació
i a les polítiques negatives que es fan contra aquest país. Per
tant, dir que no estam d’acord amb algunes d’aquestes
propostes, 6 concretament hi votarem no, concretament a la 15,
perquè no estam d’acord amb el model trilingüe que ha
impulsat el Partit Popular; la 37, no estam d’acord que es
construeixi la dessaladora d’Alcúdia, podríem estar d’acord
amb una part d’aquesta proposta, però no estam d’acord amb
la totalitat, per tant crec que està justificat que la dessaladora
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d’Alcúdia, amb una bona gestió i planificació dels recursos
hídrics de la zona, no importaria que es fes. No compartim la
43, ja que amb recursos públics s’afavoreix la sanitat privada.
No compartim la 44, perquè creim que els recursos públics
s’han de dedicar a serveis públics. I la 49, tampoc no
compartim que s’han de delimitar les zones de domini públic
amb criteris, el senyor portaveu no ho ha dit això, però la
proposta escrita sí que ho diu, no s’han de delimitar les zones
de domini públic amb criteris de voluntat dels propietaris, sinó
que s’han de delimitar amb criteris de servei públic. Tampoc no
compartim la número 50, perquè creim que el cànon de
transferència l’ha de pagar la comunitat autònoma.

Després, hi ha una sèrie de proposicions a les quals ens
abstendrem, són 9 concretament, perquè les fórmules no són
clares, hi podríem estar d’acord en uns certs aspectes, però no
les compartim en la seva totalitat. La número 3, creim que la
fórmula que proposa el Partit Popular per fer un nou model de
transport aeri entre illes no és clara i creim que és de difícil
execució; nosaltres sempre hem reclamat que hi hagi un
transport aeri adaptat a les necessitats de les Illes, amb unes
freqüències de vols i uns preus assequibles, però creim que la
fórmula que proposa el Partit Popular no és gens clara ni està
prou madura per poder-se dur a terme i perquè sigui efectiva.

La número 7, creim que, no hi votam en contra, però ens hi
abstenim, perquè la Hipoteca Jove creim que no és la fórmula
ideal per resoldre els problemes d’habitatge dels joves, ja que
no arriba a tots ells i en discrimina una bona quantitat i sobretot
la classe més necessitada.

A la número 16, tot i que no estam d’acord amb el
tractament que l’Estatut de Catalunya dóna a l’Arxiu de la
Corona d’Aragó, creim que no és assumible el llenguatge que
s’empra a la proposta de resolució que fa. Entenem que una
amenaça no és un bon camí per aconseguir acords, per tant ens
abstenim pel to emprat a la resolució que presenten per escrit.

A la número 17 no hi podem votar a favor, perquè no sabem
quines noves mesures impulsen per conciliar la vida laboral i
familiar, la veritat és que les velles ens han decebut i per tant,
sense conèixer les noves, ens és difícil donar-los suport.

A la número 30, bé, tampoc no podem donar suport a un
model que no coneixem. Està clar que la proposta del PSM és
el concert econòmic i sense conèixer els compromisos als quals
s’ha arribat amb el vicepresident del Govern central ens és molt
complicat també poder donar suport a una cosa que
desconeixem.

A la número 41, nosaltres estaríem d’acord amb el
finançament de Madrid al nou Son Dureta si les obres es fessin
a Son Dureta, el que passa és que, com que tampoc no sabem
les intencions del Partit Popular i sospitam que no és
precisament a Son Dureta que volen construir l’hospital, per
tant tampoc no li podem donar suport.

I a la 42, entenem que és una proposta totalment
electoralista i tampoc no tendrà el nostre suport.

 A les 46 i 47 sí que podríem estar d’acord amb algunes de
les coses que es reclamen, però com que les mesclen i no estam

d’acord amb totes, optarem per una abstenció global
d’aquestes.

La resta, la majoria de les propostes que fa el Partit Popular
reclamen recursos de l’Estat i els reclamen per palAliar un
dèficit històric en inversions, que tots coneixem. Jo crec que
aquí l’únic que vull ressaltar és la incoherència del PP, que
pareix que només són reivindicatius quan a Madrid no
governen ells, però el PSM sí que és coherent i el PSM des de
sempre ha reivindicat que hi hagi uns recursos i un finançament
just per a la nostra comunitat i ha reclamat, des de sempre, el
traspàs de competències per assolir un màxim nivell
d’autogovern. Són reivindicacions històriques el traspàs de
competències d’administració de justícia, el compliment del
REB, en matèria de ferrocarril, el reconeixement de la
pluriinsularitat i la reclamació de la cogestió de les
instalAlacions aeroportuàries. En definitiva, assolir un major
finançament de les competències transferides, tant sanitàries
com en educació, com totes les que hi ha, per corregir aquest
dèficit històric de la balança fiscal de les Illes Balears.

Crec que és significatiu que el PSM hagi fet aquest gest de
generositat per donar suport a un total de 35 propostes de
resolució del Partit Popular, les quals suposen un 70% de totes
les que ha presentat el Partit Popular. Per tant, esperam que així
com el Partit Popular ha reclamat que hi hagi un reconeixement
a la generositat del PSM en l’aprovació d’algunes de les seves,
que el Partit Popular també reconegui un esforç per part del
PSM per aprovar-ne un 70% de les seves.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. El Grup Popular ens presenta
aquestes 50 propostes, que jo qualificaria de cíniques
resolucions o d’una gran pantomima, com a punt i final al debat
que va encetar el president Matas ara fa dos dies. I per tant el
meu grup no caurà en la trampa de contestar sí, no, no sap, no
contesta, com si estiguéssim davant d’una travessa futbolística,
i no consumirem aquests breus minuts sense parlar del
contingut polític de les propostes i d’aquest debat. Però sí vull
mencionar i ressaltar que de 50 propostes, més del 62% de les
propostes del Grup Popular no depenen d’aquest govern ni del
president Matas, per tant no es comprometen absolutament a
res, cap compromís. Una, ho he de dir, és molt original, perquè
depèn del tripartit de Catalunya, ja no reclamam al Govern de
l’Estat, n’hi ha una que depèn fins i tot d’un altre govern, fins
i tot d’un altre parlament autonòmic; i 17 demanen al Govern
de les Illes Balears continuar sent tan magnífic o fins i tot
arriben a repetir fil per randa el mateix redactat d’anys enrera,
com són les propostes que venen de la Conselleria de Treball,
haguessin pogut dissimular i almenys canviar l’estil en la
redacció.

Però bé, la nostra votació i intervenció, per tant, és
conseqüència també d’aquesta nota final que donam a
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l’actuació d’aquest govern i a les propostes del Partit Popular
en aquest final de legislatura, un 0 a l’interès general i un 10
per a la protecció de determinats interessos particulars. Per això
hem triat i votarem sí a sis propostes que les triam precisament
com a símbol del nostre compromís amb aquesta comunitat i
amb aquestes illes, com poden ser el traspàs de competència en
justícia, el Port de Ciutadella, la cogestió dels aeroports, el plus
d’insularitat, el parador de Menorca o el Museu Puget i la
Biblioteca d’Eivissa. Però no volem fer comparses d’aquesta
farsa instant coses que ja hauria d’haver fet aquest govern des
de fa temps a un final de legislatura molt pobra quant al balanç
de la seva gestió. I com dic, no serem comparses de propostes,
evidentment que tothom hi pot estar d’acord, com és la
conciliació de la vida laboral i familiar, la reintroducció a les
nostres illes del vell marí, etcètera.

I nosaltres, com deia, votarem sí com a símbol a aquestes
sis propostes que he mencionat abans i, a més, perquè insten el
Govern de l’Estat, sí, ho han sentit bé, hem triat les propostes
allà on s’insta el Govern de l’Estat, perquè nosaltres defensam
el mateix aquí, en aquesta comunitat i defensam el mateix
davant el Govern de l’Estat, no com les propostes del Partit
Popular que quan se’n van, per exemple, a Madrid a defensar
un Estatut demanen perdó al Sr. Rajoy, i ara no podem entendre
com es pot tenir l’atreviment o la barra política de presentar
una proposta, com és la número 1, demanant un règim fiscal per
a les Illes Balears, quan a l’any 1998 vostès mateixos ho van
proposar i vostès mateixos ho van retirar fent marxa enrera.
Com es pot tenir l’atreviment polític amb aquesta proposta
número 1 quan en el debat de fa dues setmanes en el Congrés
dels Diputats, el president d’aquesta comunitat demanava perdó
al Sr. Rajoy per voler més autonomia i tornava a fer marxa
enrera en la seva proposta inicial. Aquest govern i aquest
president, amb aquestes propostes, realment són els de la marxa
enrera en el tema de l’Estatut.

Però ara no sabem perquè els ha donat aquesta eufòria de
propostes que depenen fins i tot d’altres comunitats i demanen
i diuen que ja tenen el suport, segons vostès, del tripartit català;
jo pregunt: s’està parlant del mateix tripartit que jo conec, on
hi ha un còctel Molotov, segons vostès, de comunistes,
independentistes i socialistes venuts?

Per últim, i respecte d’aquest tema, crec que no es pot ser
ni més cínic ni més deslleial, amb l’Estatut d’Autonomia, i aquí
se’ns fan unes propostes concretes, jo crec que el primer que
s’ha de fer és cercar el consens d’aquesta cambra, d’aquest
Parlament i dels grups polítics, i crec que el meu grup si
qualque cosa ha estat amb la tramitació de l’Estatut
d’Autonomia ha estat profundament lleial. Però jo diria que
vostès són deslleials fins i tot amb el seu propi partit, perquè
abans de tenir el suport de Rajoy o de Piqué el senyor president
els clava un punyal i sembla que ho pacte, segons diu ell, jo no
sé si és cert o no, amb independentistes d’Esquerra
Republicana.

I finalment, respecte de la proposta sobre el transport aeri,
la número 3, jo diria una cosa fonamental: qualsevol semblança
entre el que va dir el senyor president fa dos dies en el seu
discurs i la proposta de transport aeri número 3 és pura
casualitat; demanen que l’Estat ingressi a la comunitat els
18.700.000 euros del 50% dels residents. No sabem encara

quin model es durà endavant per rebaixar el preu del bitllet i es
demana l’únic que al dia d’avui tenim clar, que és el 50% del
descompte dels residents, que això sí que ja està pressupostat
en els pressuposts generals de l’Estat del 2007. I amb tots els
meus respectes, en la gestió dels doblers del transport aeri
vostès, senyors del Partit Popular, en són un perill, un perill
polític, perquè cada vegada que han tocat el tema del transport
aeri ha anat a pitjor. El Partit Popular va fer una declaració
d’obligació de servei públic i van pujar els preus; el Partit
Popular en el seu dia es va negar i estava en contra de fer un
concurs públic i ara ho defensen, encara que amb la boca petita,
o no sé ja si dir sense boca, perquè crida l’atenció que la seva
proposta de transport aeri, la número 3, no diu ni paraula,
repetesc, no diu ni paraula sobre les dues propostes principals
del president Matas de fa dos dies, va prometre bitllets a 27
euros i fer un concurs públic per aconseguir-ho. La meva
pregunta és: per què això no està redactat així en aquesta
proposta de transport aeri? Significa això que també vostès han
donat marxa enrera en aquest tema?

Però el meu grup serà molt més clar amb el transport aeri:
tenim el 50% garantit del descompte per residents, quasi 19
milions d’euros, i aquests ja hi són; jo ara demanaria al Grup
Popular, ...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, vagi acabant per favor, si és tan amable, es passa
de dos minuts i mig.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, acab ja. ... que concreti quina serà la quantitat
econòmica que aportarà als imminents pressuposts del Govern
de l’any que ve? Que ens diguin una xifra concreta, ho esperam
amb ansietat, perquè l’1 de gener de l’any que ve serem els
primers a reclamar bitllets a 27 euros.

Però com que crec que aquest debat ha acabat sent bastant
surrealista i al final s’ha convertit en veure si els titulars d’un
any superen els de l’any anterior, ja només els ha faltat fer una
proposta, i acab, Sr. President, ja directament haguessin pogut
proposar que els bitllets d’avió siguin gratuïts, i no es pensin
que això és una broma, perquè fins i tot els puc donar la solució
perquè això sigui factible, potser sigui la proposta més atrevida,
però la més fàcil ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, per favor, si és tan amable, acabi.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Acab, Sr. President. ... la més fàcil d’acomplir: reduir al
50% l’endeutament d’IB3, tots els ciutadans de les Illes Balears
volarien gratis en aquesta comunitat.

Gràcies, Sr. President.
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(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors portaveus, ara els donarem el llistat de
com es faran les votacions perquè els tenguin i els repassin i, si
hi ha cap dubte. Farem un recés d’un minutet, només perquè
tenguin temps de mirar-lo. Ho facin arribar a tots els portaveus,
si són tan amables.

Sí, les transaccions ara les ho donarem, i aposta vull que ho
repassin, són a la darrera pàgina de cada full de cada proposta
de resolució.

Per favor, es volen reunir amb el Vicepresident segon de la
cambra.

Quan els portaveus m’ho diguin començarem. Estam
d’acord? Un momentet, Sra. Rosselló? Esperam? Bé.

Senyores i senyores diputats passarem a les votacions, si els
sembla bé. El primer bloc seran les presentades pel Grup
Parlamentari Popular, per tant procedim a votar la proposta 46.
Passam a votació.

(Remor de veus)

No va bé? Ho tornarem provar. Passam a votació.

29 vots a favor; cap en contra; 24 abstencions.

Passam a votar la proposta número 49. Passam a votació.

29 a favor; 3 en contra; 21 abstencions.

Passam a votar la proposta número 50. Passam a votació.

29 a favor; 19 en contra; 5 abstencions.

Passam a votar la proposta número 47. Passam a votació.

31 a favor; cap en contra; 21 abstencions.

Passam a votar la proposta número 48. Passam a votació.

29 a favor; 3 en contra; 21 abstencions.

Passam a votar la proposta número 4. Passam a votació.

48 vots a favor; 3 en contra; 2 abstencions.

Passam a votar la proposta número 30. Passam a votació.

32 a favor; 16 en contra; 5 abstencions.

Passam a votar la proposta número 23. Passam a votació.

51 vots a favor; cap en contra; 2 abstencions.

Passam a votar la proposta número 17. Passam a votació.

31 vots a favor; cap en contra; 22 abstencions.

Passam a votar les propostes 16 i 42. Passam a votació.

30 vots a favor; 16 en contra; 6 abstencions.

Passam a votar les propostes 11, 13, 21, 32, 34 i 35. Passam
a votació.

34 vots a favor; 1 en contra; 18 abstencions.

Passam a votar les propostes números 8, 10, 24, 25, 26, 29
i 31. Passam a votació.

34 a favor; 16 en contra; 3 abstencions.

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

50 vots a favor; cap en contra; 3 abstencions.

Passam a votar les propostes números 3 i 7. Passam a
votació.

30 a favor; 19 en contra; 3 abstencions.

Votam les propostes 15 i 44. Passam a votació.

31 vots a favor; 22 en contra; cap abstenció.

Votam la proposta número 9. Passam a votació.

34 a favor; 3 en contra; 16 abstencions.

Votam la proposta número 1. Passam a votació.

34 vots a favor; 19 en contra; cap abstenció.

Passam a votar la proposta número 43. Passam a votació.

34 a favor; 3 en contra; 16 abstencions.

Votam les propostes números 5, 14, 18, 19, 20, 33, 39 i 40.
Passam a votació.

37 vots a favor, cap en contra, 16 abstencions.

Votam les propostes 27, 28, 36 i 38. Passam a votació.

37 vots a favor, 16 en contra, cap abstenció.

Les propostes 2, 12 i 45 s’aproven per unanimitat.

I ara passam a votar la proposta 41 que és transaccionada.
S’accepten per ...?

Sí?

EL SR. OLIVER I MUT:

No acceptam cap de les tres transaccions, president.

EL SR. PRESIDENT:



5586 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / Fascicle 4 / 26, 27 i 28 de setembre del 2006 

 

Bé. Hi ha votacions diferents, per tant les votarem per
separat.

Senyores i senyors diputats, votam la 41.

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

Votam la 37. Passam a votació.

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

Votam la 22. Passam a votació.

34 vots a favor, 3 en contra, 16 abstencions.

Ara, senyores i senyors diputats, votarem les propostes del
Grup Socialista. Votarem les següents: núm. 3, 4, 7, 8, 17, 18,
19,  29, perdonin, torn a repetir, no 19, sinó 29, 40, 42, 52, 60,
71, 77, 86, 113 i 118. Passam a votació.

22 vots a favor, 29 en contra, 2 abstencions.

Passam a votació les propostes núm. 16, 53 i 70.

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

Votam la 64. Passam a votació.

19 vots a favor, 31 en contra, 3 abstencions.

Votam les núm. 1, 6, 10, 12, 13, 14, 27, 28, 30, 34, 35, 36,
38, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 108, 109, 110 i 111. Passam a votació.

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

Votam les propostes núm. 93 i 112. Passam a votació.

21 vots a favor, 29 en contra, 3 abstencions.

Votam la 9. Passam a votació.

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

Votam les núm. 2, 5, 156, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33,
39, 41, 47, 49, 50, 61, 67, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 115, 116, 117. Passam a
votació.

24 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció.

Les que diré queden aprovades per unanimitat: números 11,
37, 48, 55, 56, 57, 58, 59, 89, 95, 96 i 104.

I ara passam a les transaccionades. En principi, la 19. Sr.
Alomar?

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sí, gràcies, Sr. President. La 19 l’acceptaríem; a la 22 ens
proposen canviar la paraula “any” per “legislatura”, nosaltres
li faríem la proposta que sigui “abans del proper període de

sessions”. Igualment, la mateixa proposta la faríem a la 75, on
ens demanen eliminar “de forma immediata”, nosaltres els
proposaríem “abans de proper període de sessions”. I a la 76,
exactament igual, “de forma immediata” canviar-ho per “proper
període de sessions”. Les 61 i 63 no les acceptaríem. I la 114,
n’hi ha una d’Esquerra Unida i Els Verds i l’acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Sr. Munar?

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, president. Només acceptarem la 19, les altres, per
raons òbvies, no.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Així, la 19 queda aprovada per unanimitat. I
votaríem en un bloc les 22, 62, 63, 75 i 76. Passam a votació.

24 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció.

Ara, senyors diputats, votam la darrera, la 114. Passam a
votació.

24 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció.

Passam a votar les propostes del PSM. Començam per la
87. Passam a votació.

32 vots a favor, 16 en contra, 5 abstencions.

Votam la 72. Passam a votació.

6 vots a favor, 27 en contra, 18 abstencions.

Votam la 84. Passam a votació. Proposta 84.

17 vots a favor, 34 en contra, 2 abstencions.

Votam les núm. 21, 24, 45, 46, 63, 64, 75, 76, 77, 78, 80,
81, 82, 83, 85, 93, 94, 105 i 107. Passam a votació.

22 vots a favor, 29 en contra, 2 abstencions.

Votam les propostes núm. 30, 51 i 79. Passam a votació.

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

Ara hi ha tres propostes transaccionades: les 86, 88 i 89. Sr.
Riudavets?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, Sr. President, acceptam les transaccions a la 88 i a la 89
i no acceptam la de la proposta 86.

EL SR. PRESIDENT:
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D’acord. Senyores i senyors, passam a la votació de la 86.
S’ha aturat? Tornam a començar. Passam a votació la proposta
86.

6 vots a favor, 29 en contra, 18 abstencions.

Ara votam la 88 i la 89.

22 vots a favor, 29 en contra, 2 abstencions.

Votam la núm. 1. Passam a votació.

6 vots a favor, 47 en contra, cap abstenció.

Votam les propostes núm. 15, 32, 34, 35, 42, 43, 44, 49, 58,
59, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104 i 106. Passam a votació.

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

Hi ha dues transaccions més: la 7 i la 74.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

No acceptam les transaccions.

EL SR. PRESIDENT:

No s’accepten. Així, votarem conjuntament la 7 i la 74.
Passam a votació.

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President, li deman la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Digui.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Li hem fet també una transacció al PSM a la proposta 57,
que no ha anomenat.

EL SR. PRESIDENT:

És que encara no ha arribat el seu torn.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Ara hi arribarem. Moltes gràcies, Sr. Jerez, ara arribarà.

Estam a la proposta 33. Hi ha transacció també.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

No s’accepta, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

No s’accepta, idò passam a votar la núm. 33. Passam a
votació.

6 vots a favor, 47 en contra, cap abstenció.

Votam la proposta 71. Passam a votació.

8 vots a favor, 45 en contra, cap abstenció.

Votam les propostes núm. 2, 11, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 29,
31, 36, 41, 50, 56, 60, 61, 62, 70 i 95. Passam a votació.

24 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció.

Totes les propostes que ara diré són aprovades per
unanimitat: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 25,
37, 38, 39, 40, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 90 i 96.

I, ara sí, Sr. Jerez, passam a la 57, on hi ha una transacció.
Sr. Riudavets?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

No s’accepta, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, senyores i senyors diputats, passam a votar la 57.

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

Senyores i senyors diputats, passam a votar les propostes
del Grup Mixt.

Passam a votar la proposta núm. 1.

47 vots a favor, cap en contra, 6 abstencions.

Passam a votació la proposta núm. 9.

32 vots a favor, 6 en contra, 15 abstencions.

Proposta núm. 12. Passam a votació

3 vots a favor, 47 en contra, 3 abstencions.

Votam les propostes núm. 10, 13, 17 i 18. Passam a votació.

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

Votam la núm. 3. Passam a votació.

31 vots a favor, 2 en contra, 20 abstencions.

Passam a votar la núm. 6.

47 vots a favor, 3 en contra, 3 abstencions.
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Proposta 11. Passam a votació.

2 vots a favor, 35 en contra, 16 abstencions.

Votam les núm. 4 i 15. Passam a votació.

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

Votam les propostes 14 i 16. Passam a votació.

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

Les propostes núm. 2, 5, 7 i 8 queden aprovades per
unanimitat.

Ara passam a votar les propostes d’Esquerra Unida i Els
Verds. Començam per la proposta núm. 31. Passam a votació.

4 vots a favor, 47 en contra, 2 abstencions.

Votam les propostes 3, 8, 19, 21, 30, 35, 36, 39 i 51.
Passam a votació.

22 vots a favor, 28 en contra, 2 abstencions.

Votam les propostes 4, 6, 7, 11, 12 i 37. Passam a votació.

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

Votam la proposta núm. 17. Passam a votació.

3 vots a favor, 47 en contra, 3 abstencions.

Passam a votar les propostes números 9, 10, 15, 16, 22, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 32, 38, 42, 43, 46, 48, 49, 50 i 52. Passam
a votació.

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

Votam les propostes núm. 1, 2, 5, 41, 45, 47, 53 i 54.
Passam a votació.

24 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció.

Les propostes 13, 18, 20, 23, 33, 34 i 40 queden aprovades
per unanimitat.

I ara tenim dues transaccions, la 14 i la 44. Sr. Ramon?

EL SR. RAMON I JUAN:

No s’accepten, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passarem a votar la 14 i la 44 conjuntament. Passam a
votació.

24 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció.

Senyores i senyors diputats, acabades les votacions,
s’aixeca la sessió.
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