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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem el debat de les
propostes de resolució presentades pels diversos grups
parlamentaris derivades del debat sobre la orientació política
general del Govern.

El debat es farà començant pels grups minoritaris i, en
primer lloc i per un temps de cinc minuts, per defensar les
seves propostes té la paraula el Sr. Mayans i Serra.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a crear el Jutjat de Primera Instància i Instrucció de
Formentera.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure, dintre del Pla estratègic per definir el
desenvolupament de la futura policia autonòmica, un pla pilot
per a la posada en funcionament a Formentera d’aquest cos
policial.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un pla integral de soterrament de totes les
línies elèctriques i telefòniques a Formentera.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a anulAlar, urgentment, la delimitació de costes de Formentera
i a presentar una nova delimitació que respecti la voluntat dels
ciutadans de Formentera.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a mitigar els efectes de la triple insularitat que pateix
Formentera en el transport de mercaderies entre Formentera
i la resta de ports.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dur a terme un pla d’excelAlència turística per a tota l’illa de
Formentera

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un pla integral de desestacionalització
turística per a l’illa de Formentera.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar incentius fiscals per als establiments
d’oferta complementària i hotels o apartaments que
romanguin oberts durant la temporada mitjana i/o baixa.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure de manera urgent la construcció
d’habitatges de protecció oficial en règim de compra o lloguer.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear incentius fiscals per als propietaris
d’habitatges que els lloguin per a tot l’any als joves i als
colAlectius de funcionaris que treballen a l’illa de Formentera.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a renegociar amb els bancs i les caixes d’estalvi
una nova versió de la Hipoteca Jove en què en el Govern
continuï com a avalador.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa el centre de dia per a
discapacitats, malalts d’alzheimer i malalts mentals de
Formentera l’any 2009.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una oficina del consumidor a
Formentera.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un casal d’entitats per a associacions i
colAlectius de persones immigrades i de cases regionals a
Formentera.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar l’accés a una residència als pacients
de Formentera que necessitin tractament a l’hospital de
referència de Son Dureta i, en un futur, de Son Espases.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a començar les obres del Museu de Formentera.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un conservatori professional de música
propi per a l’illa de Formentera, independent del d’Eivissa.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar i consolidar l’escola de vela de La
Savina i a crear un centre de tecnificació esportiva a l’illa de
Formentera en aquesta legislatura i en el marc del Pla
d’infraestructures esportives que prepara la Conselleria
d’Esports i Joventut.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acabar el projecte del camp de tir de
Formentera i a iniciar les obres abans de finalitzar l’any 2007.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir un recinte firal polivalent a
Formentera.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la creació d’un centre d’artesania
tradicionals i un mercat pagès a la zona on actualment hi ha
l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Formentera.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar la xarxa Wifi amb cobertura a tota
l’illa de Formentera.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a ampliar el pla de regadiu amb aigües depurades de
Formentera a noves zones de l’illa.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finalitzar la regulació de la pesca submarina al
litoral de Formentera.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar les marques “Carn de Formentera”,
“Vi de la Terra” i “Mel de Formentera”, i a impulsar la
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creació de nous productes -formatge, flaó, etc.- i marques de
qualitat de Formentera.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar el pla integral de recuperació de
Ses Salines de Formentera (museu de la sal, tren turístic,
circuit hídric, edificacions, etc.).

27. 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.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a regular de manera definitiva l’ancoratge a
l’Estany des Peix, segons el que disposa el PRUG de Ses
Salines d’Eivissa i Formentera.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar i proposar accions per mitigar l’efecte
de l’augment progressiu de la població de meduses del litoral.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a reformar els textos legals necessaris per crear, una vegada
aprovada la reforma de l’Estatut d’Autonomia balear que crea
el Consell de Formentera, una circumscripció única a l’illa de
Formentera per a l’elecció del senador.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Bon dia. Gràcies, presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, per defensar en 5 minuts les propostes de resolució
que he presentat, algunes d’elles són a nivell general i la
majoria són a nivell concret, a nivell particular de l’illa que a
nivell parlamentari represent. La notícia evidentment no és que
jo n’hagi presentat unes quantes, quasi 30, sinó la notícia és
que, per exemple, cap partit, i menys dels que donen suport al
Govern, no ha presentat cap proposta concreta de l’illa de
Formentera. Sí que hi ha moltes propostes que indirectament
fan referència amb les seves mesures o amb les seves
inquietuds a Formentera, això és evident. 

Són tot coses que he presentat als consellers a les seves
compareixences per explicar l’acció de govern, que vaig tornar
a repetir ahir al president, i són coses per instar directament el
Govern balear a fer alguna acció concreta a Formentera i
general a Balears, i també són coses per instar des d’aquí el
Govern central perquè les apliqui a Balears i a l’illa també de
Formentera. Són coses que ahir, per exemple, es varen dir que
ja s’estan fent, per tant no crec que hi hagi molt de problema
per votar que sí; i a algunes coses se’m va contestar ahir mateix
que hi estaven totalment d’acord i per tant suposo que tampoc
no hi haurà cap problema per votar que sí. També algunes que
no s’han tocat en els debats d’ahir i abans d’ahir estan en el
programa electoral al qual va donar suport un 55% de la gent
de Formentera. Per tant entenc jo que tampoc no hi haurà molt
de problema per donar suport a les propostes.

Ja passant a explicar-les breument, toquen absolutament tots
els temes. A nivell general plantej incentius fiscals perquè
l’oferta complementària a les diferents illes romangui oberta
durant la temporada mitjana o baixa, per intentar
desestacionalitzar el turisme; una altra a nivell general promou

de manera urgent la construcció d’habitatges protegits en
compra o lloguer, aquest tema s’ha debatut intensament en
aquest parlament. També s’ha parlat de la Hipoteca Jove; si no
es troba bé la Hipoteca Jove actual que s’intenti d’alguna
manera renegociar o trobar mesures fiscals més innovadores o
més avantatjoses per als que tenguin hipoteca, assegurant les
seves quotes mensuals o d’alguna altra manera; per tant també
propòs aquesta mesura a nivell general, important per a
Balears. I un altre tema que afecta tot el litoral és l’augment
progressiu dels borns al nostre litoral marí.

Llavors amb accions més concretes el tema del jutjat de
primera instància de l’illa; la policia autonòmica: he escrit una
carta a la consellera d’Interior i ahir mateix li vaig tornar
repetir al president quant a presentar un pla pilot que és
assumible per a l’illa per intentar posar en funcionament de
manera pionera o de manera inicial la policia autonòmica a
l’illa. També quant a soterrament de línies, a la Llei de règim
local hi havia un apartat on es podien dotar els ajuntaments
d’una potestat per recaptar, via impostos, alguna partida per
poder soterrar i fer projectes de soterrament concrets; jo crec
que és una mesura important que no s’ha aplicat fins ara i que
es podria començar a aplicar per soterrar les línies no només de
l’illa sinó també de tot Balears, línies elèctriques i línies
telefòniques. 

Parlam de delimitació; ahir en vàrem parlar també de
manera important i entenc jo que no hi haurà molt de problema
per aprovar aquesta proposició. Llavors parlam de transport de
mercaderies; un pla d’excelAlència turística, que també vaig
demanar al conseller de Turisme a la seva compareixença i va
dir que ho intentaria, no només per a l’illa sinó també per a
Balears, aconseguir-ne més. Desestacionalització turística;
incentius fiscals a l’oferta complementària, que ja ho citat;
oficina del consumidor: el conseller de Sanitat i Consum va
obrir un punt telemàtic per recollir queixes, un pas següent
seria fer una oficina del consumidor a Formentera. Casal
d’entitats, li ho vaig repetir al president. Residència de pacients
de Formentera a Mallorca per als que no puguin ser atesos a
l’Hospital de Formentera, que poguessin venir aquí; aquest
tema s’ha tracta ja alguna vegada.

Llavors temes esportius, el centre de tecnificació de surf,
recinte firal per desestacionalitzar, mercat pagès i recinte firal,
pla de regadius, agricultura. Pesca submarina: es va enllestir un
reglament per regular aquest tipus de pesca a Eivissa i a
Formentera; entenc que la consellera, també li ho vaig
preguntar, ho està enllestint. I també medi ambient: també li
vaig proposar ahir al president un pla integral per recuperar el
circuit hídric de Ses Salines, si es vol també Ses Salines
d’Eivissa i Formentera; el ministeri sé que ho té pendent, amb
un conveni amb el Govern balear i esper que es dugui a terme
el més aviat millor, les eines legals estan ja totes posades.
Igualment els fondejos ecològics i el fondeig de S’Estany des
Peix.

I per acabar un tema importantíssim que ahir -li ho agraesc
ara mateix, també- vaig obtenir el suport del president: en la
petició d’un senador propi per a l’illa, perquè el pas principal,
el pas inicial ja l’hem donat, que era el Consell de Formentera,
i ara ens toca el segon pas o fas final, que és el senador per
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Formentera. Per tant ahir vaig obtenir el sí del president i esper
que avui també obtengui el sí en aquesta proposta de resolució.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies, Sr. Mayans. Per defensar les propostes
del Grup Mixt, té la paraula la Sra. Marí.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que existeix una
necessitat d’ordenar el sistema de seguretat a la nostra
comunitat autònoma i de coordinar els serveis que s’hi troben
implicats.

2. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
fer una llei d’ordenació del sistema de seguretat que doni
coherència als diferents cossos policials, protecció civil i
serveis d’emergències, que asseguri una prestació equivalent
per al conjunt dels territoris i dels ciutadans de la nostra
comunitat autònoma.

3. El Parlament de les Illes Balears considera que perquè
efectivament es consolidi l’autonomia política del nostre país
resulta del tot necessària l’articulació d’una policia
autonòmica.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar
una llei del consell de l’audiovisual que reguli els mitjans de
ràdio i televisió de titularitat pública que depenen de la
comunitat autònoma.

5. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’elaborar un pla d’acollida de la població nouvinguda que
prevegi com una mesura fonamental l’accés d’aquesta
població al coneixement i a l’ús de la llengua catalana i al
coneixement dels valors comuns de la societat de les Illes
Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears, davant l’imminent traspàs
de les competències en matèria de justícia, considera
imprescindible que aquestes siguin traspassades amb les
dotacions econòmiques adients.

7. El Parlament de les Illes Balears considera del tot necessari
que els jutjats de menors estiguin adequadament distribuïts per
les diferents illes de la comunitat autònoma, d’acord amb les
necessitats d’aquest servei.

8. El Parlament de les Illes Balears considera la millora del
nostre sistema educatiu de vital importància per al futur del
país.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar,
conjuntament amb tots els agents socials implicats, un gran
pacte per l’educació a les Illes Balears.

10. El Parlament de les Illes Balears constata que les
competències en matèria educativa varen ser traspassades amb
una dotació econòmica molt inferior a la necessària i que
aquest dèficit s’ha arrossegat des d’aleshores.

11. El Parlament de les Illes Balears constata el dèficit històric
en infraestructures educatives que pateix l’illa d’Eivissa.

12. El Parlament de les Illes Balears considera que les nostres
illes són una àrea d’urgent intervenció en matèria de política
lingüística.

13. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
millorar el finançament de la Direcció General de Política
Lingüística.

14. El Parlament de les Illes Balears constata que existeix un
gran dèficit fiscal amb l’Estat espanyol.

15. El Parlament de les Illes Balears aconsella el Govern de
les Illes Balears fer totes les passes necessàries per avançar en
la cogestió dels aeroports situats a la nostra comunitat
autònoma.

16. El Parlament de les Illes Balears constata l’insuficient
finançament del Govern central a les Illes Balears, i insta el
Govern de les Illes Balears a negociar un nou model de
finançament d’acord amb les necessitats de la nostra
comunitat i amb allò establert a l’Estatut d’Autonomia.

17. El Parlament de les Illes Balears mostra la seva
preocupació per l’augment dels índexs de sinistralitat laboral
a tota la comunitat autònoma, i amb especial incidència a les
Pitiüses, durant la darrera legislatura, derivat de la
inadequada política de salut laboral del govern anterior.

18. El Parlament de les Illes Balears rebutja la situació
d’excepcionalitat de les Pitiüses pel que fa a l’ordenació del
territori i a la tolerància urbanística.

19. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
construir a Eivissa un nou hospital i de dur a terme mesures
provisionals que descongestionin l’Hospital de Can Misses.

20. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat de
les Illes Balears de disposar d’una normativa legal que
asseguri una ordenació territorial i urbanística que reguli un
creixement sostenible. 

21. El Parlament de les Illes Balears rebutja el model viari
d’autovies a Eivissa impulsat la passada legislatura, i expressa
la necessitat d’impulsar una mobilitat sostenible basada en la
potenciació del transport públic colAlectiu a totes les illes.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar de forma decidida una política
d’habitatge que faci efectiu el dret constitucional a un
habitatge digne amb especial consideració dels sectors amb
més dificultats per accedir-hi.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar el Pla de senyalització dels parcs naturals de les Illes
Balears.

24. El Parlament de les Illes Balears considera imprescindible
que el Govern impulsi mesures de millora de les ocupacions i
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contra la precarietat laboral, juntament amb els agents
econòmics i socials.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, amb
les propostes de resolució que presenta Eivissa pel Canvi
voldria destacar algunes propostes específiques, com ara les 11,
18, 19 i 21, que incideixen especialment en la realitat de l’illa
d’Eivissa en temes con educació, urbanisme, sanitat i mobilitat
sostenible. 

Així mateix, però, amb les propostes de resolució hem
pretès que s’hi observin diversos pilars en la construcció de la
nostra autonomia. Les tres primeres propostes fan referència a
la seguretat a les nostres illes; entenem que hem d’esdevenir
responsables del manteniment de l’ordre públic i de la garantia
de la convivència; per tant necessitam ordenar el sistema de
seguretat -seria la proposta 1-, fer una llei d’ordenació del
sistema de seguretat -proposta 2- i per fer efectius aquests
propòsits dotar-nos d’una policia autonòmica dins aquesta
legislatura -proposta 3. I no només s’ha d’ordenar la nostra
seguretat sinó també els mitjans de comunicació públics de la
comunitat autònoma de les Illes Balears; per aquesta raó ens és
del tot necessària una llei del audiovisual que reguli els mitjans
de comunicació de titularitat pública, proposta número 4. 

Així mateix un dels reptes importants que té aquesta
societat de cara a la seva futura cohesió és l’acollida de la
població immigrada i la inclusió d’aquesta població en la nostra
societat de manera plena i sense fissures, començant per la
incorporació a la comunitat lingüística catalana; aquesta és la
proposta número 5. I perquè la nostra autonomia efectivament
sigui de primera divisió hem de tenir també competències en
matèria de justícia, d’acord amb la proposta número 6, i
distribuir adequadament els jutjats, especialment els jutjats de
menors, proposat número 7.

Quant a educació, pilar bàsic per al nostre futur, faig
diverses propostes de resolució en la línia d’alertar sobre la
importància de l’educació per al futur del país -proposta 8-, o
la proposta d’articular un gran pacte per l’educació -proposta
9-, tot tenint en compte el handicap d’haver rebut les
competències en matèria educativa en unes condicions no gaire
adients -proposta 10. Així mateix, a la proposta número 11,
feim referència al dèficit d’infraestructures educatives referint-
nos concretament al dèficit que pateix en aquest sentit l’illa
d’Eivissa.

Pel que fa al nostre principal tret d’identitat colAlectiva, la
llengua catalana, consideram les nostres illes com una àrea
d’urgent intervenció lingüística -proposta 12-, i coherentment
amb això apuntam la necessitat de millorar el finançament per
a política lingüística -proposta 13. 

Perquè tot això sigui possible necessitam finançament, i per
això volem deixar constància del dèficit fiscal amb l’Estat -
proposta 14- i necessitam poder participar en la gestió de les
nostres comunicacions; en aquest sentit feim una referència
concreta a la cogestió dels aeroports situats a la nostra
comunitat autònoma -proposta 15- i a la necessitat també de
negociar un nou model de finançament -proposta 16.

Pel que fa a territori demanam que Eivissa deixi de ser
excepcional des del punt de vista de la tolerància urbanística i
que s’elaborin normatives que assegurin l’ordenació del
territori -propostes 18 i 20. No hi ha de mancar tampoc una
proposta sobre habitatge digne, especialment per als sectors
amb més dificultats -proposta 22. I encara presentam una
proposta perquè el nou hospital de Can Misses gaudeixi de tots
els serveis necessaris i que hi hagi mesures provisionals que
descongestionin l’esmentat hospital -proposta 19.

Per a les condicions de treball de la nostra gent necessitam,
així mateix, mesures contra la sinistralitat laboral -proposta 17-
i mesures que en millorin la precarietat -proposta 24. Finalment
a la 21 es demana una mobilitat més sostenible basada en el
transport públic -proposta 21-, i a la 23 es demana un nou pla
de senyalització dels parcs naturals de les Illes Balears.

Totes les propostes van en la línia d’aprofundir en
l’autonomia i de dotar-la dels recursos necessaris perquè es
pugui dur a terme una gestió adequada de les àrees que són
competència del Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per fixació de posicions i també
per un temps de cinc minuts tenen la paraula els diferents
portaveus dels grups. Per part d’Unió Mallorquina, Sr. Vicens
té la paraula.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument per dir que el Grup
d’Unió Mallorquina donarà suport i votarà favorablement les
proposicions d’Eivissa pel Canvi, i 6 proposicions d’AIPF
perquè coincidim amb elles, que són les 1, 9, 12, 24, 28 i 30. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Pel BLOC per Mallorca té la
paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del Grup del BLOC també
diferenciaríem entre les que ha presentat el Sr. Mayans i les
presentades per les diputades d’Eivissa pel Canvi. 

Respecte a les propostes presentades pel Sr. Mayans,
d’Agrupació Independents per Eivissa i Formentera, jo crec
que aquest govern ha mostrat, i així s’ha mostrat en debats
repetits, el compromís amb Formentera, i Formentera és un
tema recurrent en el debat d’investidura, en el debat de política
general, en debats de cada setmana, i per tant jo crec que no fa
falta més demostració. En tot cas, a totes aquelles que van en
el sentit de reivindicacions que consideram de consens per a
tots, com el jutjat de primera instància; a aquelles que fan
referència a qüestions socials també assumides per tothom, com
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les que fan referència a habitatge o al centre de dia; i a aquelles
que fan referència a qüestions ambientals, com la regulació de
la pesca submarina i de l’ancoratge a s’Estany des Peix,
nosaltres els donarem suport.

Igualment donam suport a la qüestió del senador, que
Formentera sigui una demarcació per triar un senador propi, en
coherència amb el principi de representació territorial que
nosaltres pensam que ha de regir la institució del Senat.

Respecte de les propostes del Sr. Mayans que tenen caràcter
general i no només per a Formentera jo destacaria la de la
Hipoteca Jove. La Hipoteca Jove nosaltres ja hem dit en
repetits debats que no és una fórmula adequada per solucionar
el problema de l’accés a l’habitatge dels joves, sobretot dels
colAlectius més desfavorits, i per tant nosaltres pensam que la
solució són altres mesures i no només edicions de la Hipoteca
Jove.

No donarem suport a la majoria de propostes perquè fan
referència bé a coses que ja es fan, o bé a coses que no
compartim, o bé a coses que tenen caràcter general i que s’han
de fer per a Formentera, però que també s’han de fer per al
conjunt del territori de la comunitat autònoma.

Respecte a les propostes d’Eivissa pel Canvi nosaltres
donam suport tant a aquelles que fan referència a coses que són
de política general per a la comunitat autònoma: les que fan
referència a policia autonòmica o llei de consell de
l’audiovisual; el fet que el català sigui la llengua d’acollida dels
nouvinguts nosaltres pensam que això és un tema essencial per
fer una política social i, al mateix temps, fer del català un
instrument de vertebració i de cohesió social; que les
competències de justícia estiguin ben dotades lògicament això
serà un tema molt important que haurem de debatre molt i és
una prioritat per a aquesta comunitat autònoma; millor
finançament per a la política lingüística. També compartim el
tema de constatar el gran dèficit fiscal, que per a nosaltres
també aquest és un tema que està a primera línia de l’agenda
política, i d’això en treim la conseqüència lògica, que de la
constatació que hi ha un dèficit fiscal es deriva la necessitat de
revisar el règim de finançament. I altres com les mesures contra
la sinistralitat i en general donam suport al conjunt de les
presentades per Eivissa pel Canvi. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Té la paraula la representant del Grup
Parlamentari Socialista.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, em
referiré a les propostes que ha presentat el Grup Mixt.

En primer lloc em dirigiré al Sr. Mayans. Sr. Mayans,
després d’estudiar les propostes de resolució que vostè ha
presentat li puc dir que compartim amb vostè l’interès per la
creació del jutjat de primera instància i instrucció a l’illa de
Formentera; de fet ens consta, com a vostè, imagino, que el
Congrés dels Diputats de l’Estat ha aprovat la creació d’aquest

jutjat condicionat a la modificació de la Llei de planta judicial.
En tal sentit estarem pendents d’aquesta qüestió.

També ens pareix interessant i necessària la promoció de
construcció d’habitatges de protecció oficial essent el Govern
el que marqui la urgència. Com és notori aquest és un dels
punts destacats del programa de govern del Sr. Antich, tal i
com ell mateix va dir ahir mateix. Així mateix estam amb vostè
en el fet que és necessari posar en marxa el centre de dia a
Formentera per a discapacitats, malalts d’alzheimer i malalts
mentals. Estam també d’acord a finalitzar, en el sentit d’acabar
una feina que ja s’ha iniciat, la regulació de pesca submarina al
litoral de Formentera. També coincidim amb vostè en el tema
de la regulació de l’ancoratge a l’Estany des Peix. I que es
duguin a terme els tràmits necessaris per a la creació d’una
circumscripció única a Formentera per a l’elecció del Senador.

En canvi, des del respecte deixi’m dir-li que la seva
confusió en el tema de la distribució de les competències en uns
casos i raons de formulació i de fons en altres, no havent
esmenes en el present tràmit parlamentari, ens duen a no
compartir altres de les seves propostes. Així he de recordar-li
que vostès tenen un consell insular a Formentera, que dins de
les seves competències ja transferides haurà de ser el que dins
d’aquest marc actuï amb algunes de les propostes que vostè ha
dirigit a aquest parlament. Estic segura que tenint en compte
que tenen un consell progressista, amb moltes ganes de fer
feina, treballarà de valent per als formenterers i les
formentereres.

En relació a altres de les seves propostes, en relació a la
proposta número 16 quant al Museu de Formentera, ja s’han
constituït la fundació i el patronat, que seran els que decidiran
el començament d’aquestes obres. En relació a la proposta 19,
quant al camp de tir, només he de dir-li que a Mallorca,
Menorca i Eivissa la Guàrdia Civil ha tancat els camps de tir
que hi havia. Quant a la número 23, no es pot ampliar més el
Pla de regadiu amb aigües depurades quan justament s’acaba
d’aprovar pel ministeri un pagament de 6 milions d’euros en
aquest sentit. I en relació a la número 27, quant al pagament del
cànon de transferència del Pla director de residus, això ja li ho
va explicar claríssimament el conseller de Medi Ambient,
dient-li que s’havia fet una solAlicitud totalment extemporània.

En definitiva, Sr. Mayans, aquesta és la nostra posició
davant les seves propostes.

En relació a les propostes presentades per les diputades del
Grup Mixt, representants d’Eivissa pel Canvi, els he de dir que
votarem a favor de les seves propostes, i per destacar-ne
algunes estam totalment d’acord que cal ordenar la seguretat de
la nostra comunitat autònoma amb la promulgació d’una llei
que cohesioni tots els sectors implicats arribant a l’articulació
d’una policia autonòmica, tal i com ja va avançar la consellera
en les grans línies d’actuació esmentades en la seva
compareixen en comissió, i el nostre president en la seva
intervenció d’ahir mateix.

També donarem suport a la iniciativa d’elaborar un pla
d’acollida per a la població nouvinguda, i que la llengua pròpia
de la comunitat i el coneixement dels valors comuns siguin
alguns dels seus pilars. I ja que parlam de llengua, la
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intervenció en polítiques lingüístiques i la millora del seu
finançament, gran oblidat en el passat mandat, la consideram
importantíssima. També trobam correcta la proposta que els
jutjats de menors estiguin ubicats prop de la població, és a dir,
als llocs de les nostres illes on facin falta. I que les
competències en matèria de justícia, com no pot ser d’una altra
manera, vinguin acompanyades de les pertinents dotacions
econòmiques.

També, i finalment a manera d’exemple, pel que fa al cas
concret de les Pitiüses rebutjam el model viari d’autovies
d’Eivissa impulsat per l’anterior govern; rebutjam la fins ara
excepcionalitat pel que fa a l’ordenació del territori i tolerància
urbanística. Donam suport a la idea de millorar l’atenció
sanitària actual i animam el Govern a continuar treballant per
disposar a tota la comunitat d’una normativa urbanística que
garanteixi un creixement sostenible. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
la seva portaveu.

LA SRA. MORELL I CUART:

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, el
Grup Parlamentari Popular tendrà gran coincidència amb les
propostes presentades pel Grup Mixt, tant d’un caire com de
l’altre. Volem reflexionar sobre aquest tema i fer una referència
al fet que el Partit Popular també vota a favor de les propostes
que vénen de l’esquerra, sobretot quan són temes tan generals
que segur que hi podem estar d’acord tots i temes com medi
ambient, turisme, cultura, seguretat o serveis. Nosaltres pensam
que aquest és el debat ara en positiu, el debat de les propostes,
el debat perquè tots ens posem d’acord, que segur que ho farem
tant en temes que puguin ser presentats pel Partit Popular com
pel pacte de govern.

Referent a les propostes d’AIPF la coincidència és
pràcticament total. Creim que és molt encertat fer una
referència directa al model de Formentera i fer una expressió
clara del medi ambient relacionat amb el turisme, relacionat
amb la cultura i relacionat amb l’exportació exterior. Creim que
és molt important que les mesures de medi ambient que s’han
presentat, que són gairebé 10 propostes de medi ambient, estan
molt relacionades amb el tema del turisme. La
desestacionalització a l’illa de Formentera és fonamental i
també passa pel tema de la cultura: necessitam el museu, el
conservatori, el recinte firal, el centre d’artesania...; són formes
que ens duran a mantenir i preservar la idiosincràsia de l’illa de
Formentera, que no només preserven la cultura sinó que a més
ens fan oferir un model diferent tant als turistes com als
mateixos ciutadans.

És importantíssim parlar del tema de serveis que necessita
l’illa de Formentera, que el que s’ofereix amb la triple
insularitat, i necessiten el centre de dia, l’oficina del
consumidor, casal d’entitats, xarxa Wifi perquè tots els
ciutadans puguin arribar a la societat de la tecnologia i la
informació sense cap problema i sense cap discriminació.

Creim que són propostes molt realistes a les quals nosaltres
votarem a favor.

No serà menor la coincidència amb el partit Eivissa pel
Canvi, Esquerra Republicana de Catalunya. Pensam que els
grans eixos són coincidents, són pràcticament iguals, i amb això
crec que donam la mà, que ahir es deia des d’alguna partit
polític que el Partit Popular no és capaç de donar la mà, ni
oferir, ni aprovar propostes que venguin de l’esquerra; tot al
contrari: nosaltres volem dir que aprovarem el 75% de les
propostes que presenta Iniciativa pel Canvi, i això és una
proposta de consens i que el més important és que els ciutadans
siguin els beneficiats, i no el que puguin pensar diferents partits
polítics.

Estam a favor de la policia autonòmica i de la forma en què
la nostra comunitat autònoma ha d’avançar en aquest tema.
Estam a favor del traspàs de competències de justícia; així i tot
creim que és important xifrar la quantitat i nosaltres voldríem
que se transaccionàs aquesta i s’inclogués que la quantitat
necessària està al voltant dels 80 milions d’euros. 

El pacte per l’educació és importantíssim, estarem d’acord
en temes d’educació. El tema de Direcció General de Política
Lingüística que vostès demanen més doblers, nosaltres també
els oferim la mà, sens dubte necessitam més doblers de
protecció de la política lingüística; només falta que es faci una
esmena als pressuposts generals d’aquesta comunitat i
s’esmenin vostès mateixos. El nou model de finançament segur
que estarem completament d’acord que necessitam més
doblers, necessitam ser més reivindicatius amb Madrid,
sobretot quan aquests darrers quatre anys hem estat la
comunitat autònoma més castigada en model de finançament.

L’hospital d’Eivissa, fonamental, també hi estarem d’acord.
Estarem d’acord en temes d’habitatge, necessitam noves
propostes i molt originals, haurem de pensar noves idees
perquè quedar-nos només amb el tema del lloguer que ve de
l’Estat espanyol no és suficient, haurem de prendre noves
iniciatives pròpies que venguin de la pròpia comunitat
autònoma i no copiar només o adherir-nos al que fa l’Estat, que
està molt bé però necessitam més coses.

Millorar l’ocupació, acollida dels nouvinguts...; estarem
d’acord en moltíssimes coses. Però també ens faltarà
coincidència en algunes altres: el traspàs de competències
d’educació en el seu moment vengué amb un acord que s’ha
complit completament, i un acord que a més els mateixos
dirigents del Partit Socialista admetien en el seu moment que va
ser sobredotat, no només que venia just sinó que a més venia
sobredotat. Els altres problemes són que posteriorment amb
l’increment de població necessitem més finançació, que l’hem
de demanar.

El dèficit en infraestructures educatives a Eivissa. Eivissa
necessita moltes més infraestructures educatives, però no és
vera que no en tenguem de noves; només en quatre anys el
Partit Popular ha fet dos instituts nous, tres escoles noves, un
conservatori en marxa, un altre institut en marxa..., en total més
de 27 milions d’euros en quatre anys sense comptar millores o
ampliacions o reformes; és a dir que segur que ens queda molt
per fer, però també s’ha fet molt i no és un dèficit històric.
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La urgència de la política lingüística, nosaltres no estarem
d’acord en aquest tema; una urgència cabdal que vulgui fer
veure que tenim un problema social arrelat, idò no, a la
societat, vostès van al carrer, no hi ha aquest problema; el
problema lingüístic és una forma d’entendre’s, és una forma
d’enriquir la nostra cultura, que estarem amb vostès quan sigui
la potenciació però no la imposició, sinó que sigui un dret dels
ciutadans.

Hi ha molt a fer en temes d’urbanisme, molt a protegir, però
els temes d’urbanisme no han estat els més sagnants; es podria
dir que el Partit Popular ha estat l’únic partit que ha fet les
normes de protecció d’aquest territori: les Directrius
d’Ordenació del Territori, els plans territorials dependents
d’altres institucions com són els consells insulars, la LEN, la
LECO, la Llei de protecció d’espais naturals...; s’han protegit
més hectàrees marines i terrestres en aquests quatre anys que en
tota la història de la nostra comunitat. O sigui, que no hem de
demonitzar tant en temes de territori i posar-nos a fer feina tots
junts.

I el model viari de carreteres a Eivissa. Idò molt senzill:
Eivissa tenia un dèficit històric en carreteres. Nosaltres havíem
d’acabar amb el deteriorament principal de la principal xarxa
viària, acabar amb la inseguretat dels conductors i acabar amb
la carretera de la mort que du a Sant Antoni. Necessitam
millorar les carreteres amb més densitat de trànsit i adaptació
a les circumstàncies que té Eivissa de la població, no tant real
sinó també la flotant; agilitar els desplaçaments i acabar amb la
saturació de les carreteres. El que no podíem fer era fer un
arranjament perquè d’aquí a quatre anys haguem de tornar a fer
unes altres carreteres. Necessitàvem un model clar i decidit, i
així el tendrem i almanco, si no es fa un cul de botella que
arribi a l’aeroport d’Eivissa, idò almenys podrem continuar
millorant la seguretat dels ciutadans...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, que s’ha passat d’un minut i mig.

LA SRA. MORELL I CUART:

Sí, presidenta, ja és allò darrer. ...acabar amb els accidents
i millorar també el medi ambient, que també afavoreix les
polítiques de medi ambient.

Només els vull dir que sí estenem la mà, que el Partit
Popular aprovarà quasi..., pràcticament tot el que he dit tant
d’Eivissa pel Canvi com de Formentera, i que aquesta serà la
tònica en totes les altres intervencions, i esperam que sigui
recíproca i que puguin ser igual aprovades les propostes del
Partit Popular per part dels partits del pacte d’esquerres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, senyora portaveu. 

(Aplaudiments)

Entén aquesta presidència..., que ha presentat una transacció
i ens agradaria que ens la fes arribar per escrit. La transacció,
per favor, que la passi per escrit. 

Correspon ara defensar les propostes del Grup Parlamentari
Unió Mallorquina, i per fer-ho té la paraula el seu portaveu, Sr.
Vicens, per un temps de deu minuts.

1. El Parlament de les Illes Balears proposa al Govern de les
Illes Balears fer sensibilització democràtica i valorització de
les institucions democràtiques, explicant i difonent el nostre
sistema electoral proporcional, ratificant el sistema de
democràcia representativa recollit a la Constitució.

2. El Parlament de les Illes Balears trasllada al Govern de les
Illes Balears la conveniència que la cogestió aeroportuària
sigui una realitat el més aviat possible, per tal de millorar les
nostres comunicacions i disposar de capacitat de decisió sobre
els recursos que generen els nostres aeroports.

3. El Parlament de les Illes Balears trasllada al Govern de les
Illes Balears la conveniència d’aprovar la Llei del sòl
autonòmica en el període de temps més breu possible, ja que
no hi ha un sol cos normatiu que reguli aquesta matèria i, per
tant, guanyar en seguretat jurídica i poder ser la primera
comunitat autònoma que s’adapta a la Llei estatal 8/2007, de
sòl.

4. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que lluiti contra el canvi climàtic amb polítiques
adreçades a la disminució del consum, amb especial
incidència a les àrees de transport i energia.

5. El Parlament de les Illes Balears proposa al Govern de les
Illes Balears crear una policia autonòmica com un cos
diferenciat que es coordini amb les policies locals i que
confirmi el concepte de policia integral.

6. El Parlament de les Illes Balears proposa al Govern de les
Illes Balears establir un nou sistema de finançament
autonòmic per superar el greuge de finançament que
històricament han patit les Illes Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar prioritat a les iniciatives generadores
d’ocupació, de desestacionalització, de qualitat, de
diversificació i de promoció de l’activitat turística d’aquesta
comunitat.

8. El Parlament de les Illes Balears proposa al Govern de les
Illes Balears fer un pacte per la immigració dirigit a facilitar
l’adaptació dels nouvinguts a la realitat social i cultural de les
Illes Balears.

9. El Parlament de les Illes Balears constata la manca de
previsió i planejament en l’execució de l’obra del Palma
Arena, així com l’elevat cost que ha tingut per als nostres
ciutadans.

10. El Parlament de les Illes Balears constata que el nou
govern ha aconseguit la normalització lingüística de la
televisió pública de les Illes Balears.
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11. El Parlament de les Illes Balears constata que el patrocini
del torneig de golf Mallorca Clàssic suposa un cost exagerat
en matèria de promoció turística per la poca repercussió i
promoció internacional de què gaudeix.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar la transferència de les competències
de gestió de justícia amb una dotació econòmica adequada.

13. El Parlament de les Illes Balears trasllada al Govern de les
Illes Balears la conveniència d’introduir iniciatives d’R+D+I
en tots els àmbits del sector turístic per millorar els serveis
turístics de la nostra comunitat.

14. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de les
Illes Balears que s’inverteixi en mesures de
desestacionalització del turisme a les nostres illes, així com en
la millora dels serveis turístics.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, com
es va poder veure ahir, la nostra intervenció molta part estava
centrada en el desenvolupament de l’Estatut en temes de
finançació i en temes que podíem dir de país. Per tant és normal
que les propostes de resolució vagin en aquest sentit des d’Unió
Mallorquina.

Així veim que en temes de país, que deim nosaltres, que
creim que han d’anar per damunt dels interessos de partit,
tenim tot el que és traspàs de competències, per exemple,
justícia.

Cogestió de l’aeroport, la proposta número 2.

La policia autonòmica, número 5.

El tema de finançament, aquí volia accentuar i donar, o
felicitar-nos si una altra vegada estam tots els grups polítics
d’acord que necessitam un nou model de finançament i aquest
nou model de finançament ha de tenir molts més recursos, ens
han d’arribar molt més recursos, és bo que ens ratifiquen tots
els grups, que hi hagi unitat de tots els grups en aquest sentit.
També és bo que la Llei de règim econòmic especial de la qual
tants anys fa que en parlam s’arribi a donar-li contingut, i donar
contingut de ver. Per tant, les propostes de resolució també van
en aquest sentit, la número 6.

La número 12 va en el sentit de demanar la transferència de
les competències de justícia, però ben dotades. Creim que les
que ja ens reconeix l’Estatut s’ha de traspassar, però s’han de
traspassar ben dotades; tenim experiència amb competències
que es varen traspassar mal dotades i els problemes que ens ha
duit a la nostra autonomia.

N’hi ha una, que és la primera que és de sensibilització i
valoració de les institucions democràtiques i especialment el
sistema electoral. Per què deim això? Moltes vegades pareix
que es posa en dubte el sistema electoral aprovat per la
Constitució i ratificat per les lleis orgàniques electorals, i és bo
fer pedagogia, sensibilitzar els ciutadans i valorar aquest
sistema proporcional corregit, perquè moltes vegades es donen

missatges, que si majoritari, que si vot directe, etcètera, és bo
per tant, i el Grup d’Unió Mallorquina així ho vol fer, fer
pedagogia en aquest sentit. Tenim un sistema electoral que ha
funcionat molt bé, que ha funcionat durant molts anys en
aquesta terra i que ha donat llibertat, prosperitat, tant a l’Estat
espanyol com a les Illes Balears.

En temes turístics, les propostes números 7 i 14 van en la
intervenció que vàrem tenir l’altre dia, de desestacionalitzar,
d’apostar per la qualitat del producte, de diversificar.

La número 11, també en vàrem parlar; n’ha parlat el
conseller de Turisme, no és normal que un sol torneig de golf
suposi el 20% del pressupost d’una conselleria i per tant també
és una proposta de resolució que va en aquest sentit.

També, per acabar, volíem ressaltar les de la llei del sòl
autonòmica. Ho hem dit i ho hem repetit, ens és igual la
tramitació que tengui, el que no ens és igual és que es faci el
més aviat; aquesta terra necessita tancar el model territorial que
es va començar amb la LOT i que ha d’acabar amb una llei
autonòmica del sòl.

També la número 4 parla de la lluita contra el canvi
climàtic. Insistesc, és un tema seriós, no és un tema de broma.

I la número 7 demana diversificar i promocionar l’activitat
turística d’aquesta comunitat. Estam cansats de parlar que és el
motor turístic i per tant, és el motor econòmic, perdó, i per tant
l’hem de cuidar.

La 8 parla del pacte d’immigració. Ahir ja en vàrem parlar
que, per a nosaltres, els nouvinguts s’han d’adaptar i s’han de
voler adaptar, però és que, a més, s’ha d’adaptar a una realitat
social concreta, a una realitat cultural i lingüística concreta i a
un país concret, que és el nostre.

La número 10 també parla que s’ha aconseguit dins la
televisió pública de les Illes Balears, concretament IB3, una
normalització lingüística que era llargament desitjada.

I finalment faria referència a la 13, que és de la
conveniència d’introduir iniciatives de desenvolupament, de
recerca, d’investigació dins el sector turístic per seguir
millorant.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Per a fixació de posicions i per un
temps de cinc minuts té, en primer lloc, la paraula el portaveu
del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que no diré res de nou, sí
constat que hi ha una àmplia coincidència entre les propostes
de resolució que presenta Unió Mallorquina i la sensibilitat
política d’Eivissa pel Canvi. D’una banda Unió Mallorquina
presenta diverses propostes de resolució amb un marcat accent
de construcció nacional, d’aprofundiment de l’autonomia,
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d’acord amb el que marca el nou Estatut, i amb una visió
coherent de país.

Així, la proposta número 2, a favor de cogestió
aeroportuària; la 5, la qual fa referència a la necessitat de dotar-
nos d’una policia autonòmica; la 6, que proposa la millora en
el sistema de finançament; la 8, que demana un pacte per la
immigració, perquè els nouvinguts es puguin adaptar a la
realitat social i cultural de les Balears; la 10, referida al procés
de normalització a la televisió pública de les Balears; la 12,
sobre la transferència de competències en justícia, totes elles
posen accent nacional a les propostes de resolució que aprovarà
aquesta cambra, és un accent nacional que hi posa Unió
Mallorquina i que també hi volem posar, naturalment, des
d’Eivissa pel Canvi.

Així mateix, Unió Mallorquina presenta propostes en
matèria de protecció del medi ambient: la 3, referida a la llei
del sòl autonòmica; la 4, que fa referència al canvi climàtic, van
en aquesta direcció. Crec que els partits que donam suport al
Govern en conjunt hi podem estar ben d’acord i que el Partit
Popular, si s’apunta a aquest sentit comú mediambiental també.

Tampoc no hi manquen a les propostes de resolució
presentades per Unió Mallorquina les referències a la nostra
principal font de riquesa i d’ocupació, el turisme. Així, la
proposta 13 fa referència a la conveniència d’introduir
iniciatives d’R+D+I a tots els àmbits del sector turístic i a la
necessitat de desestacionalitzar en la línia de les propostes
números 17 i 14.

I encara un toc més de sentit comú a la número 11 en
qüestionar el torneig de golf Mallorca Classic i a la 9 en
referència al Palma-Arena.

Crec, per tant, que Unió Mallorquina presenta un seguit de
propostes assenyades, correctes i perfectament assumibles per
aquesta cambra i que, òbviament, van en el direcció que ha de
tenir el Govern de les Illes Balears durant aquests pròxims
mesos.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. També per donar suport a totes les propostes que ens
presenten des del Grup Unió Mallorquina, crec que coincidim
plenament tant amb prioritats com amb els elements que han
volgut destacar en aquestes propostes avui, en aquest debat de
política general.

La primera crec que, a més, és un tema de gran calat
democràtic, aquest debat que s’ha produït per llevar pluralitat
i que ha introduït el Partit Popular per intentar eliminar
sensibilitats i pluralitat als sistemes democràtics, un poc
apostant cap als models anglosaxons, en lloc del que ha estat

tradició dins l’Europa continental i que jo crec que ha estat un
element de riquesa dins el debat polític molt important. Per
paga ho fan pensant que senzillament així no hi haurà cap
concentració de partits, cosa que és absolutament absurda,
perquè si hi hagués un sistema absolutament bipartidista es
llevaria riquesa i sensibilitats, però és evident que tanmateix
obligaria a concentracions de partits i a pactes interns d’un altre
ordre, que és el que s’intenta evitar.

En qualsevol cas, nosaltres pensam que és molt més
interessant que hi hagi debat, que la gent pugui parlar, que hi
hagi distintes sensibilitats, que el poble parli i que, d’una
manera proporcional, dugui els seus representants. Per tant, el
suport del nostre grup i ens agrada molt que temes de qualitat
democràtica s’introdueixin en aquest Parlament en lloc de la
pobresa que es pretén i es reivindica des d’altres formacions.

Respecte dels aeroports i dels temes d’autogovern,
absolutament d’acord, crec que és un dels temes claus
d’aquesta legislatura. Apuntava, des dels darrers comentaris de
Ramon Tramosa que deia que el que genera només Son Sant
Joan, i ara deixarem anar la resta d’aeroports, deu representar
aproximadament el que l’Estat inverteix, ha invertit a les Illes
Balears any rera any aquests darrers deu anys, per tant de
l’ordre de 200, de 220 milions d’euros anuals de beneficis
d’AENA només a Son Sant Joan, un aeroport de 20 milions de
passatgers. No han quedat ni desmentides ni autoritzades
aquestes informacions perquè senzillament AENA amaga la
seva comptabilitat.

Ara Charles De Gaulle està pagant el darrer accés amb tren
a l’aeroport, el paga l’aeroport des de Paris. Per tant, hi ha
també una implicació d’aquests beneficis a favor de l’aeroport
i nosaltres tenim l’únic aeroport important del món que no té un
accés ferroviari. Per tant, necessitam aquesta cogestió
aeroportuària. Mes diré, necessitam que vagi d’una altra
manera, perquè en aquests moments una gestió privada de
l’aeroport tendríem un tren que accediria a Son Sant Joan i
segur que també a Menorca i a Eivissa, per la densitat que
tenen en aquests moments els nostres aeroports i el maltracta
que tenen, que els considera senzillament una manera de treure
moltíssims de recursos, que és com els gestiona AENA.

També d’acord amb una llei del sòl, la qual, evidentment,
és imprescindible, però demanam també que hi hagi un ampli
debat, que hi hagi un ampli consens sobre una llei que hauria de
derogar moltíssima de normativa, concentrar aquesta regulació
i fer-ho des del màxim consens possible, amb vocació de durar,
sempre que els paràmetres siguin de sostenibilitat i no els que
han caracteritzat, malgrat qualque portaveu que m’ha precedit
hagi volgut atribuir uns mèrits de sostenibilitat a la legislació
del Partit Popular, jo crec que queden prou desconstatats si un
es passeja un poquet per les Illes Balears i repara en el que s’ha
fet a tots aquests anys de legislació marc del Partit Popular, tret
que qualcú consideri que el que s’ha fet és el millor dels móns
possibles; clar, en aquest cas, haurem de dir que senzillament
discrepam, utilitzant les mateixes paraules, discrepam dels
objectius.

Molt necessari això del canvi climàtic, ja vàrem fer una
manifestació unànime d’aquesta cambra per recordar-ho; crec
que frivolitzar i voler ridiculitzar aquest problema, qui vol
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ridiculitzar el problema senzillament fa el ridícul ell, perquè la
importància del tema reclama propostes polítiques ambicioses.
Només una reflexió, Sr. Vicens, no es pot dir a defensar
polítiques de desenvolupament sense tenir en compte els
recursos i dir: farem aquestes polítiques i a més a més farem
unes polítiques en contra del canvi climàtic, no; propostes a
favor del canvi climàtic vol dir no a determinats tipus de
propostes desenvolupistes, etcètera, una cosa va lligada amb
l’altra, perquè tenc la sensació que normalment es diu: farem
tot el que va en contra del canvi climàtic, i al mateix temps es
diu: i farem coses per evitar el canvi climàtic. No, la coherència
ens ha de dur a un altre nivell i crec que les propostes que
s’apunten en aquest govern i que es varen dir ahir i despús-ahir
en el debat apunten en aquesta direcció, la qual és la correcta,
però que no podem perdre mai de vista.

Policia autonòmica, com el gran repte.

El greuge del finançament creim que és el tema clau, tothom
vol fer coses i necessitam recursos per dur-les a terme, com que
nosaltres tenim una proposta semblant, m’hi referiré després
perquè ara el temps ja s’acaba.

L’altre gran tema, el tema dels nouvinguts, creim que és
evident que també és un dels grans temes polítics que tenim en
aquests moments, també tenim propostes en aquest sentit i m’hi
referiré. Bé, vostè, dins els retrets a l’anterior govern, era tan
imprescindible, després del bravejar que vàrem haver de sofrir
ahir sobre l’eficàcia de l’anterior govern, que veig que vostès
n’han seleccionat tres. Sé cert que vostè o jo n’haguéssim pogut
posar 33, però estam d’acord amb les tres triades del Palma-
Arena, que, per cert, no sé perquè Palma-Arena, jo fins i tot
dins la remodelació global apuntaria al Sr. Conseller que en
pensi un canvi de nom, perquè sempre estam amb un nom, no
sé si és per la referència verona o quina és la idea, crec que
seria bo que hi hagués un canvi profund dins el que ha
significat aquesta mala gestió del Partit Popular.

També la gestió de justícia, la desestacionalització i
l’R+D+I són propostes importants per a aquesta legislatura i les
donarem suport.

Acab el temps i per tant, senzillament, coincidir amb les
prioritats que estableix Unió Mallorquina en aquest document
i confiar que el Govern tengui prou força per dur-les a terme
totes amb satisfacció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Té la paraula el representant del
Grup Parlamentari Socialista, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. En aquesta, la meva primera intervenció en el
Parlament, presentaré la postura del Grup Parlamentari
Socialista a les propostes del Grup Unió Mallorquina, amb les
quals ja anticip que coincidim plenament.

Tot considerant el discurs del president, volem mostrar el
nostre suport a la proposta núm. 1, referent a una societat justa
i cohesionada, la qual s’articula gràcies a la sensibilització
democràtica, basada a la difusió del nostre sistema electoral
recollit a la Constitució.

Aquesta legislatura serà la legislatura del transport públic,
motiu que ens du a donar suport al punt 2, basat en la necessitat
de cogestionar els aeroports i poder millorar les comunicacions
interilles.

La conveniència d’aprovar una llei del sòl, adaptada a la
normativa estatal, no només convertiria les Illes Balears en la
primera comunitat autònoma que reguli aquesta matèria, sinó
que tots hi guanyaríem en seguretat jurídica. Per aquesta raó, el
Grup Parlamentari Socialista també donarà suport a la proposta
número 3 d’Unió Mallorquina.

Sostenibilitat integral implica, a més de la llei del paisatge,
tenir en consideració qüestions com el canvi climàtic i les seves
conseqüències. Per aquests motius, des de l’educació i la
sensibilització cap a la disminució del consum de transport i
energia es pot contribuir que els efectes no siguin tan corrosius,
aspectes recollits a la proposta número 4.

Com no podia ser d’altra manera, votarem afirmativament
les propostes 8 i 10, les quals parlen de la integració dels
nouvinguts. La societat balear és una societat moderna i
solidària que els darrers anys ha vist augmentar
considerablement el nombre d’immigrants i com a societat justa
i igualitària que és ha de posar a l’abast totes les eines que facin
possible una autèntica integració. I en aquesta línia, no ens hem
d’enganar, uns mitjans de comunicació normalitzats ajuden a
aquest procés d’integració, i així ho constata Unió Mallorquina
quan afirmen que el nou govern ha aconseguit la normalització
lingüística de la televisió pública.

També el Grup Parlamentari Socialista considera adequades
les proposicions de creació d’una policia i un finançament
autonòmics, suportats per una agència tributària pròpia que
figuren als punts 5 i 6, sense oblidar el traspàs en matèria de
justícia, proposada al número 12, unes competències que han
de ser ben dotades econòmicament i que també comptaran amb
el nostre vot.

El turisme és un factor de cohesió de l’economia balear i la
desestacionalització del sector donarà lloc a iniciatives
d’ocupació i de diversificació. Per tant, també votarem
afirmativament els punts 7 i 14.

El president Antich va parlar de competitivitat per tal
d’aconseguir millorar l’economia i una manera de fer-ho és a
través d’iniciatives d’R+D+I, forma d’arribar a un vertader
pacte social i així s’especifica al punt 13.

Finalment, dir que el Grup Socialista també se n’ha adonat
de la manca de previsió en l’execució del Palma-Arena i del
cost excessiu que suposava el Mallorca Classic, tal com figura
en els punts 9 i 11.

Ara sí, i amb això acab, totes aquestes propostes permetran
dur a bon port una bona legislatura, aconseguint que la
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comunitat autònoma sigui una societat més justa, més
igualitària i en definitiva més lliure.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Lladó. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Llinàs.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Sr. Vicens, al que aspiren els grups, els partits polítics,
és a governar quan guanyen unes eleccions, en el que no podem
estar d’acord és que els partits polítics que tenguin menys -me
sap molt de greu la seva rialla-, però els partits polítics que
tenguin menys del 3, 5% de vots, puguin dir qui és el partit
polític que ha de governar, en això no hi estam d’acord,
sobretot a respectar el que pensa la majoria de les persones amb
el seu vot, la qual cosa és la democràcia, això és l’arrel de la
democràcia. Pedagogia sí, llibertat sí, però llibertat per a
tothom i llibertat per a la majoria de les persones que pensen
d’una manera, no per al mínim de persones que són les que
després poden dir aquest sí i aquest no, i avui amb uns i demà
amb els altres, amb això no hi podem estar d’acord, Sr. Vicens.

Amb el punt número 2, amb la cogestió de l’aeroport, per
suposat, i vàrem deixar un model ja fet i a més pactat amb els
agents socials. Clar que sí, li votam que sí.

La llei del sòl, per suposat; quatre mesos abans d’acabar
l’anterior legislatura hi havia un esborrany de llei del sòl,
consensuat amb el seu partit, el qual després, per diversos
motius, es va fer llevar, Sr. Vicens. Per suposat, li votam que sí
a aquesta proposta de resolució, perquè estam d’acord que la
necessitam una llei del sòl.

A més, també votam que sí al canvi climàtic, la segona
comunitat autònoma que va tenir, que va crear una oficina de
canvi climàtic va ser aquesta comunitat autònoma i la va crear
a l’anterior legislatura el Partit Popular. També estam d’acord
amb el canvi climàtic, com no podia ser d’una altra manera.

En el punt 5, policia autonòmic. Ho diu l’article 33, però
diu que es crearà mitjançant una llei i sempre en coordinació
amb les forces i cossos de seguretat estatal. Per suposat, li
votam que sí.

Proposta 6, finançament autonòmic. Clar que sí, la
disposició transitòria novena del nostre Estatut ho diu, clar que
sí, completament d’acord.

Número 7, iniciatives generadores d’ocupació. També hi
estam d’acord, com no podia ser d’una altra manera.

Número 8, pacte per la immigració. No podrà dir que no
s’hagi fet res a les anteriors legislatures, està vigent un segon
Pla d’immigració. Ara veurem quin tipus de pacte per la
immigració estarà d’acord amb vostès, si el que varen dir en

temps de campanya electoral o el que podran consensuar amb
la resta de partits amb els quals governen. Però els volem donar
un vot de confiança, hi estam d’acord, perquè trobam que és
necessari i en això sempre ens hi trobarà, li votam que sí.

Palma-Arena, li hem de votar que no. Li demani a
l’Ajuntament de Palma si no està ara content després dels
desastres que varen passar dia 4 d’octubre de tenir unes
instalAlacions com el Palma-Arena, perquè el polisportiu Sant
Ferran i el Prínceps d’Espanya estan destrossats i ara, tant els
clubs, esportistes, com els ciutadans i ciutadanes de Palma
poden gaudir d’unes instalAlacions de primera per practicar
l’esport.

Normalització lingüística a IB3. Sr. Vicens, vostè l’escolta,
la veu IB3 televisió? Perquè no és normalització lingüística de
les modalitats insulars que estan registrades en el nostre Estatut,
no, és el barceloní, TV3. I ara damunt, ...

(Remor de veus)

No, perdoni, perdoni, no, no se’n rigui, jo sí que la veig
IB3, i a sobre hi ha les sèries que hi ha gravades en valencià.
Això no són les modalitats lingüístiques de les nostres illes;
nosaltres volem mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterenc,
això és el que volem, i això sí, allò altre no. A més, perquè no
feim, tenim una entitat pública com és la Universitat de les Illes
Balears que sí que pot assessorar la nostra ràdio i televisió
pública en el tema de llengua i no estam d’acord que sigui una
entitat privada, com pugui ser l’Obra Cultural Balear.

PGA, el Mallorca Classic, vostès saben què són els tornejos
de golf, com funciona? Els caps de setmanes tots els clubs de
golf fan tornejos, però no surten en els mitjans de comunicació,
perquè no són mediàtics. La PGA és la màxima competició a
nivell mundial allà on els esportistes que es dediquen al golf,
homes i dones que practiquen el golf de manera professional,
poden competir; hi ha molts pocs clubs esportius espanyols que
siguin dins la PGA, i el Pula Golf és un d’aquests. Que tal
vegada vostès pensin que la quantitat és excessiva? Doncs,
probablement, d’acord; renegociïn aquest conveni, però després
és una incongruència que a la proposta número 14 ens vulgui
dir que vol mesures de desestacionalització si tenim que 50
milions de persones, durant sis, set dies, estan pendents de
Mallorca.

La proposta número 13, recerca i desenvolupament, per
suposat hi estam d’acord, i amb la 14 també.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. I passam ara a la defensa de les propostes del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds i per defensar-
les té la paraula el Sr. Alorda, per un temps de deu minuts.

1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’establir un nou sistema de finançament autonòmic que superi
el greuge fiscal que han patit històricament les Illes Balears.
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2. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que,
a la major brevetat possible, es faci efectiu el traspàs del
contingut de les competències pròpies dels consells insulars.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures necessàries per millorar, durant
aquesta legislatura, el finançament dels consells insulars, en
compliment d’allò que estableix la disposició addicional
cinquena de l’Estatut d’Autonomia.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la presència de la nostra cultura a
l’exterior i a establir canals d’intercanvis amb altres realitats
socials.

5. 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.

6. 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.

7. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que,
en el termini més breu possible, es faci efectiva la
transferència, amb la dotació adequada, de la gestió de
l’administració de justícia de les Illes Balears.

8. El Parlament de les Illes Balears constata el perjudici que
ha suposat per als ciutadans la mala planificació i pitjor
execució de les obres del metro de Palma que ha provocat la
interrupció d’aquest servei i així mateix reprova la
instrumentalització de les obres públiques amb criteris
partidistes realitzada per l’anterior govern.

9. El Parlament de les Illes Balears manifesta que, en aquesta
legislatura, cal que s’elabori un nou mapa escolar de les Illes
Balears com a eina imprescindible de planificació.

10. El Parlament de les Illes Balears considera que s’ha de
garantir progressivament un repartiment equitatiu de
l’alumnat immigrant entre tots els centres sostinguts amb fons
públics.

11. 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 dels estudis.

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

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar el Pla d’immigració tot incorporant
objectius, actuacions temporalitzades i una dotació econòmica
adequada.

14. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
posar en funcionament programes i projectes per aconseguir

la plena integració social de les persones immigrants amb la
colAlaboració dels consells insulars i els ajuntaments.

15. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que
es posin en marxa actuacions i programes que propiciïn
l’estabilitat laboral.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport efectiu a les empreses d’economia
social de les Illes Balears.

17. El Parlament de les Illes Balears considera que cal
augmentar el suport tècnic i econòmic a les cooperatives
agràries de les Illes Balears.

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

19. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat
d’establir objectius clars en la implantació d’energies
renovables i en els programes d’eficiència energètica.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar el traspàs de 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.

21. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
creació d’un servei de promoció exterior que aporti les eines
i estratègies necessàries a les empreses per tal que aquestes
puguin desenvolupar plans de promoció exterior dels seus
productes.

22. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que
s’impulsi una nova eurorregió que reuneixi les illes
mediterrànies, per unificar esforços pel que fa a la defensa del
fet insular davant BrusselAles.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Des del BLOC per Mallorca i PSM-Verds hem
presentat una vintena, 22 propostes de resolució. Van en la línia
d’aquests darrers anys, de la darrera legislatura, de l’anterior,
per això no importa passin tanta pena des del Partit Popular
com a mínim, que veig que han expressat aquesta inquietud,
perquè naturalment el que ens interessa és que es duguin a
terme aquestes idees que hem defensat des del marge de
maniobra que dóna un govern de coalició, que és molt, però
que és el que és, com vostès saben, o bé, pensava que tothom
sabia quin era el marge que tenia un pacte de govern. En tot
cas, ens sorprèn que ara el PP ens animi tant a mantenir
aquestes actituds i ens encoratgi a defensar-les, quan no hi ha
hagut manera que les donassin suport quan varen tenir ocasió,
en alguns casos una llàstima que ara se’n temin que hagués
estat positiu fer-ho i, en tot cas, els animam en la mesura que
encara calgui que s’apuntin a aquestes iniciatives.
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La primera proposta que presentam crec que recull crec que
un dels temes claus que hi va haver en tot el debat de política
general i és el debat de finançament, alguns grups també l’han
presentada i és ja un clàssic de les nostres reivindicacions. Pot
ser que el repte clau de les institucions d’autogovern, perquè
sense doblers no hi ha autogovern i ja en pot tenir de
competències que si no hi ha recursos realment, sobretot dins
un estat assistencial, dins un estat del benestar, és molt difícil
dur-les a terme. Temes com sanitat, com educació, com els
serveis socials, com el transport públic el que necessiten són
recursos.

Però també serà un tema clau en les transferències, que són
altres elements que també apuntat: el tema de l’administració
de justícia, el qual fa tants anys ja que tenim a l’Estatut i no hi
ha manera de venir ben dotat; com ho és la policia i la
seguretat; com ho són les presons i totes les matèries que també
caldrà tenir, i no amb una transferència de cost efectiu sinó que
ha de ser amb un sistema de finançament just, correcte, no
perquè Madrid ens enviï doblers, sinó senzillament perquè
quedi aquí una part de la riquesa que des de les Illes Balears els
seus ciutadans creen.

Com també és un tema clau per al finançament dels consells
o el finançament dels ajuntaments, el qual també apuntam a les
nostres propostes, però que som conscients que fins que el
nostre percentatge de PIB que gestionem a través de les
institucions d’autogovern no augmenti de manera significativa,
tots podem fer, fins i tot coincidir amb la necessitat d’unes
determinades polítiques públiques que si no hi ha aquests
recursos serà molt dificultós dur-les a terme.

Crec que és bo que constatem d’una manera valenta, clara,
que el manteniment d’un 17% del PIB, com a transferència de
l’Estat, és d’una magnitud d’espoli, i crec que això és molt
important mantenir-ho. Nosaltres ho farem, en això no importa
que passin pena i el que voldríem és que hi hagués unanimitat
de la cambra que això fos així, perquè després de la valentia
amb què s’expressava ahir la Sra. Estarás, veim que
senzillament les propostes de resolució alternatives a aquesta
nostra, just apunten que fa quatre anys que vénen un poquet de
vaques magres de Madrid, i jo crec que les dades objectives
apunten que fa bastants més anys, sobretot si un té una certa
ambició en les seves reivindicacions. Jo crec que apuntar que
quan es va fer el model de finançament que és el que ara tenim,
el del Sr. Aznar, quan el Sr. Matas era ministre, considerar-lo
un moment esplèndid és una mala trinxera de negociació de
cara a un nou model. I recordin, per cert, que estam “a cobro”,
perquè se’ns deia que si no entràvem en aquell sistema de
finançament, a fora del sistema feia molt de fred, realment ja
devíem estar congelats perquè si “a cobro” perdem ja un parell
de dits per congelació, no sé si hagués estat si realment no
haguéssim entrat en aquell sistema.

Un altre dels punts, i ens confirma haver sentit l’anterior
intervenció de la necessitat de mantenir-lo, és la defensa de la
llengua catalana, desgraciadament encara necessària en aquest
país, en aquest moment equiparar l’oficialitat de la llengua
catalana a la llengua castellana, l’any 2007, podria semblar
innecessari si no fos perquè hi ha una resistència absoluta
d’extreure les conseqüències de l’oficialitat que arreu del món
es fa amb tota naturalitat. Espanya ho té claríssim respecte del

castellà, jo tenen clar a França respecte del francès, en canvi
aquí costa que al català se li donin les conseqüències jurídiques
bàsiques que estan sempre associades a l’oficialitat d’una
llengua. Ens agradaria que un dia explicassin per què és tan
natural i lògic que per al castellà aquesta oficialitat tengui
conseqüències i, en canvi, sigui terrible que quedi equiparar a
la llengua catalana les mateixes conseqüències que hi ha arreu
del món a l’oficialitat. Avui mateix s’ha tornar apuntar el tema,
la bubota de la imposició, el castellà sí que es pot imposar,
naturalment, això és normal, en canvi, el català si se li dóna el
mateix tractament és, realment, ja dic, una cosa terrible. Si des
del propi país no som capaços de defensar la llengua pròpia,
com voldrem mai que sigui des de fora que ens vengui a
resoldre-ho.

Desgraciadament també mantenim una segona proposta a
favor de la llengua, que és la unitat de la llengua, avui mateix
tornar a parlar que només es pot parlar amb unes determinades
modalitats que, per cert, tenc la sensació que l’única llengua del
món que té modalitats és la llengua catalana, com si no fos la
cosa més normal del món, i que dins Espanya no hi ha aquest
problema, ni aquí, ningú no qüestiona on ha estat doblat en
castellà de Valladolid les sèries que es veuen a qualsevol
banda, sinó que aquí sempre hi ha el greu problema de les
modalitats. Evidentment que volem que s’expressi la nostra
pròpia identitat amb els dialectes, els registres propis del país,
però evidentment en que ens interessa també és la unitat de la
llengua u no tenir aquests provincianismes que ens tanquen
portes, portes de mercat, portes de cultura, portes d’expressió
dins tots els països catalans, i creim que és un greu error
utilitzar les modalitats com una arma contra la llengua, en
comptes de per enriquir i potenciar aquesta llengua.

Per una altra banda, per cert que també avui tornava a
reivindicar un diari que sol fer-se molt de ressò d’aquests tipus
de polèmiques que ensenyar català, com va dir la Sra. Estarás,
és catalanitzar. Jo m’imagín que ensenyar en castellà és
castellanitzar, i si ja se li dóna la volta i es diu que ensenyar en
català ens fa súbdits de Catalunya, ensenyar en castellà ens fa
súbdits de Castella, i ensenyar en anglès ens deu fer súbdits de
Sa Majestat britànica, no ho sé, crec que hi ha un sistema de
lògica que es trenca sempre quan es parla de la llengua catalana
respecte de les lògiques de la resta d’indrets. Per cert que
castellanitzar a través de la llengua en un sentit de fer-se de la
Corona de Castella, efectivament ha estat una cosa escrita,
difosa i publicada com un model de fomentar un tipus d’unitat.

No som nosaltres que cercam aquest tipus de problemàtica,
nosaltres el que volem és una defensa clara de la llengua del
país, de la llengua pròpia i, per tant, en aquest sentit van les
nostres propostes de resolució.

En un altre terç, crec que ja ho apuntava en la defensa de la
posició d’Unió Mallorquina, era inevitable, amb les lliçons
d’eficàcia que se’ns varen donar ahir per part del PP i del
suport al govern anterior, que algun esquit de la mostra
d’aquesta ineficàcia que ens ha duit a un problema de
bancarrota gairebé, per la imprevisió, per qüestions
electoralistes i d’altres més inconfessables respecte de la gestió
de les inversions i d’altres mesures preses per l’anterior govern,
que algun tema d’aquests, algun, i era difícil triar-ne un, quedés
reflectit a una constatació per part d’aquest parlament. Hem



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 12 / Fascicle 4 / 6, 7 i 8 de novembre del 2007 459

 

triat el metro perquè la veritat és que reunia tantes de
condicions que el Parlament, com a mínim, fes una crítica suau
a com és que es va tramitar el tema de l’obra pública en aquesta
qüestió, que creim, confiam que hi hagi una espècie de mea
culpa que permeti aprovar per unanimitat un retret a aquesta
gestió que ha estat realment nefasta, i una milionada que
costarà als ciutadans de les Illes Balears aquesta manera
d’actuar.

No tot són doblers, també basta no fer disbarats, com hem
apuntat, també una gestió honesta, també planificar i sentit de
l’equitat. Per això també en educació, a part dels recursos com
hem apuntat, també demanam aquest pla del 0-3, demanam
afrontar el fracàs escolar, actuacions com ara el mapa escolar
o el repartiment equitatiu de l’alumnat immigrant que no tenen
a veure estrictament amb recursos, però que sí que són
importants. 

Combinar recursos i sensibilitat, parlam de promocionar els
nostres productes a l’exterior, donar a conèixer la cultura
pròpia a l’exterior, donar suport a les empreses d’economia
social, les cooperatives, les polítiques d’estabilitat laboral, les
energies renovables des d’un marc de racionalitat.

Una de les propostes que duim els darrers anys, i la
mantenim, i estam satisfets que ara el Ministeri de Medi
Ambient diu que hi podarà més sensibilitat, tot i que encara hi
ha alguna excepció que clama al cel al respecte, són aquests
accessos a vora mar. Nosaltres el que hem vist fins ara és que
una cosa que hauríem d’estar tots d’acord amb la utilització del
domini públic que per això se’n diu domini públic, encara
s’intenti vestir piscines privades com a públiques amb vocació
pedagogicodocent quan creim que això és un insult al sistema
de què ens hem dotat de preservació del domini públic.

L’altre tema clau, i hauré d’abreujar, és el tema de la
immigració. És realment un dels grans reptes que tenim, tots
l’hem anat destacant, primer les necessitats humanes i la
sensibilitat social que requereix aquest fenomen, però també
per esdevenir una veritable ciutadania i que no hi hagi
problemes de fractura sinó d’autèntica equitat, realment hi ha
d’haver una integració que té molt a veure amb els valors i que
té a veure també amb el tema lingüístic. Precisament perquè no
hi hagi uns mallorquins més mallorquins que uns altres, uns
menorquins més menorquins que els altres, uns eivissencs i
formenteres més que uns altres, crec que és imprescindible que
hi hagi aquesta no-exclusió.

I acab, crec que una part d’aquest projecte també tendrà a
veure amb recursos i, per tant, és per insistir en aquesta mare de
molts de temes que tenim en aquests moments davant. Crec que
hem d’apelAlar a fer pinya al respecte, i ja no parl de la
disposició transitòria novena que se’ns ha tornat a treure a
colAlació ara, per part de l’anterior portaveu del Partit Popular,
com a la gran panacea; la disposició transitòria novena no
arregla res de res, és un pegat dins el finançament de les Illes
Balears, el problema és el finançament general i és aquí on
hauríem de ser, ni tan sols deman al Partit Popular que facin
canviar al Sr. Rajoy de parer, no sé si serà impossible si el seu
cosí, a més, el té informat que nosaltres fermam els nostres cans
amb llonganisses, però sí una actitud ferma de defensa dels
propi país. El mateix que demanam a aquest govern, el mateix

que demanam al PSOE, però sobretot als governants, sobretot
a l’equip de govern, que defensi els ciutadans de les Illes
Balears des d’una posició de justícia i, més enllà de la
militància política i de la complicitat amb l’Estat i amb les
forces polítiques que cadascú representa, que hi hagi una
defensa clara i contundent de la justícia, dels recursos, perquè
els nostres ciutadans s’ho mereixen.

En això sí que ens trobaran sempre plegats per fer pinya al
respecte i voldríem que fos una pinya que realment no tengués
ningú exclòs.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per fixar posicions té la paraula
el representant del Grup Mixt, Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Per fixar posició respecte de les
propostes de resolució del BLOC. A la 1, sistema de
finançament, com més es pugui suplir el greuge històric, millor.
A la 3, els consells sempre són els primers receptors dels
problemes dels ciutadans a nivell insular, per tant si es pot
millorar el finançament, perfecte. Amb la 4 estam totalment
d’acord. A la 5 em remet al que diu l’Estatut d’Autonomia.
Amb les 6 i 7 estam totalment d’acord també, si es poden
augmentar els partides per assumir justícia amb condicions,
perfecte. A les 9 i 13, ja el Pla d’immigració i el nou mapa
escolar crec que ja estan fets, si en volen fer alguns altres,
supòs que tenen tot el dret del món de fer-los. Quant a
l’estabilitat balear, és crucial, si un té estabilitat laboral té bona
part dels problemes solucionats i no li cauen problemes extres.
Quant a cooperatives agrícoles crec que és important no només
donar suport tècnic i econòmic a les cooperatives, sinó valorar
l’esforç que es fa en aquest món agrícola i ramader i sobretot,
com es va repetir ahir, que gestiona el 80% del territori de la
nostra comunitat.

Quant al domini públic no hi puc estar d’acord, amb el que
ens està caient damunt sobretot a illes petites i amb el nou
projecte que ens ve, que ahir vàrem debatre llargament, hem
d’estar un poc a l’expectativa a veure què passa, per tant en
aquest tema no li donaré suport.

I quant a les energies renovables, evidentment cent per cent
d’acord, promoció exterior i eurorregió crec que són temes
importantíssims i per al fet de l’eurorregió, per als temes
comuns que se’ns imputen a cadascuna de les illes, pel fet de
ser illes tenim uns problemes comuns que tots junts podem
solucionar millor.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Unió Mallorquina, el
Sr. Melià té la paraula.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup donarà suport a les
propostes presentades pel BLOC, estam evidentment d’acord
amb el traspàs de competències, tant competències del Govern
als consells insulars com del Govern central cap a la comunitat
autònoma, especialment en matèria de justícia. També mostram
el nostre acord en relació amb finançament, el tema del
finançament d’ha d’arreglar i no únicament posant l’accent en
el tema de la inversió que realitza l’estat a través dels
pressuposts generals, sinó que la clau de volta és precisament
el greuge fiscal i el model de finançament. Estam d’acord,
evidentment, en el tema del metro i també accentuar el tema de
l’educació, posar èmfasi en el fracàs escolar i en la qüestió de
la immigració, ens sembla fonamental. Per tot això, hi donarem
suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el seu portaveu.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. A
continuació pas a explicar la posició del Grup Parlamentari
Socialista davant les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds.

La primera fa referència al finançament i, com no pot ser
d’altra manera, el nostre grup considera prioritari aquest tema
i, en conseqüència la votarem a favor.

Pel que fa a les propostes 2, 3 i 20, referent al traspàs de
competències i a la millora del finançament dels consells
insulars, volem mostrar el nostre suport perquè és una aposta
per a la creació de la nova arquitectura institucional fruit de la
reforma de l’Estatut d’Autonomia. 

Quant al traspàs de les competències en matèria de justícia,
la 7, el Grup Parlamentari Socialista en la mateixa línia, creu
també que han de ser unes competències ben dotades
econòmicament i que es facin efectives en el termini més breu,
per tant el nostre vot afirmatiu a aquesta proposta.

I no podem deixar de passar els greus incidents ocasionats
per les deficiències estructurals de les obres del metro de
Palma, deficiències que han posat en risc la seguretat dels
usuaris i que són una mostra de la gran irresponsabilitat amb
què actua el Partit Popular quan govern. I per això estam
d’acord amb el punt 8.

Però hem de parlar de coses positives, i ja ho ha dit el
president del Govern, i per això les propostes 9, 10, 11 i 12
obtindran també el suport del Grup Parlamentari Socialista.
L’educació és per al nou govern un dels eixos fonamentals dins
aquesta legislatura, apostar per una educació de qualitat és
apostar per un futur pròsper per a la nostra societat, i és per
això que creim necessari combatre el fracàs escolar i contribuir
a una societat intercultural fixant la meta en el ple repartiment

equitatiu de l’alumnat immigrant, un alumnat que ha augmentat
considerablement al llarg d’aquests anys i que ha esdevinguin
una nova realitat que el mapa escolar no contempla. Ben igual
que aprofundir en la presència de la nostra cultura a l’exterior,
com molt bé diu el punt 24.

El fet migratori ha de ser un element més dins la societat del
segle XXI i, per tant, fa falta aplicar polítiques que el duguin a
terme de la millor manera possible, com així ho remarquen els
punts 13 i 14. Per a la gent que ve de fora és evident que el
nostre petit país té una sèrie de peculiaritats que el diferencien,
que el fan peculiar i que cal difondre entre els nouvinguts, la
llengua n’és un exemple i també és el millor vehicle per
aconseguir una unió amb les cultures que de cada vegada més
diverses ens envolten en el dia a dia. 

Les propostes 5 i 6 obtindran també el nostre suport. En
aquest punt m’agradaria fer meves les paraules que el president
del Govern va pronunciar en aquest sentit, i és que tothom que
vulgui en aquestes illes ha de poder viure en català, la llengua
pròpia de les nostres illes, unes illes que formen part d’una
Europa que construïm entre tots i que té un tarannà mediterrani,
singularitats que compartim amb altres regions europees amb
les quals cal unir esforços. Per això estam d’acord amb el punt
22. Un exemple de la importància que Europa té en el nostre
dia a dia és la posada en marxa del Pla de desenvolupament
rural que ha de contemplar la modernització i potenciació del
sector agrari i ramader; en aquest sentit votarem afirmativament
el punt 17 sobre el suport a les cooperatives agràries.

Hem de fer un esforç conjunt entre totes les administracions
per intentar recuperar el dret de pas per totes les zones de
domini públic. El nostre litoral, acció amb la qual tots hi
guanyam, i ben igual que guanyam també quan parlam de la
implantació de les energies renovables, un compromís també
que nosaltres, els socialistes, hem adquirit i que, per tal motiu,
votarem a favor de les propostes 10, 18 i 19.

El passat dimarts el president del Govern va manifestar aquí
mateix el compromís del seu govern per a la consecució d’un
gran pacte per la competitivitat, lloc on hi té molt a dir la
potenciació de programes que fomentin l’estabilitat laboral i
que apostin per oferir un millor suport a les empreses
d’economia social de les Illes Balears, tot posant al seu abast
les estratègies necessàries per al desenvolupament de plans de
promoció exterior dels seus productes, tal i com remarquen les
propostes 15, 16 i 21.

En definitiva, un seguit de propostes de resolució que van
pel bon camí, camí que entre tots els partits que conformen
l’acord de govern, anam construint dia a dia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té
la paraula el seu representant.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats.
Senyor diputat del BLOC. El Grup Parlamentari Popular
compartim una gran majoria de propostes de resolució
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presentades pel seu grup, en tant estan previstes a l’Estatut
d’Autonomia que nosaltres vam aprovar i en tant que són
propostes que nosaltres també preveim i que hem presentat o bé
que hem practicat o impulsat en aquests darrers anys com vostè
mateix ha dit.

Sense cap dubte, la primera és la més important de totes, el
finançament que requerirà un gran consens entre tots els partits
polítics per tal de tornar a repensar el model de finançament i
anar tots junts a cercar el finançament adequat a Madrid.

Pel que fa a les propostes que no compartim li hem de dir
que al punt 2 nosaltres ja presentam una proposta similar, però
vostès, en aquest cas, no concreten les dates, nosaltres creim
que és important tenir present que s’han de dur a terme aquests
traspassos com més aviat millor i, per exemple, nosaltres
demanam que la de joventut es faci abans de dia 1 de gener del
2008 a Mallorca i les altres competències es traspassin als
consells insulars l’1 de gener del 2009. Per tant, aquí
demanaríem una transacció en aquest sentit.

Pel que fa a la núm. 5 no hi podem estar d’acord perquè
nosaltres només acceptarem en temes de llengua tot allò que ja
està previst a l’Estatut d’Autonomia i que va tenir un ampli
consens pel que fa referència al seu article 4 i també al 35. I
això no és el que vostès demanen, aquí ja hi ha un pacte que va
quedar reflectit a l’Estatut d’Autonomia.

Pel que fa a la núm. 7, de transferències de justícia,
demanaríem la transacció perquè quedi xifrada la dotació
econòmica al voltant del 80 milions d’euros.

Pel que fa a la 8, no la podem acceptar de cap manera,
vostès volen emprar el metro com una arma de confrontació
política, i el que s’ha de fer aquí és feina, el que han de fer
vostès és arreglar com més aviat millor el metro, no amb dos
operaris com tenen ara, sinó amb 20 si fa falta, i l’han d’obrir
com més aviat millor i posar-lo en funcionament, que és el que
ens demanen els nostres ciutadans. El contrari és una greu
irresponsabilitat, com és també una greu i gran ineficàcia que
en aquests moments estarien demostrant ja que troben vostès
que nosaltres no en van saber, d’eficàcia, jo crec que en aquests
moments el que no tenen gens ni mica d’eficàcia són vostès, a
part que fan un flac favor als ciutadans. A part també els seus
socis de govern poca cosa poden dir de desastres en obra
pública perquè després de veure els desastres que hi ha de
l’AVE a tota Espanya, la veritat és que molt poques lliçons ens
poden donar.

Tampoc no podem acceptar que les obres públiques s’han
utilitzat amb criteris partidistes, perquè les obres públiques
s’han utilitzat només amb criteris de millora de qualitat de vida
dels nostres ciutadans.

Pel que fa a la núm. 9, aquí li demanaríem que no digui
“s’elabori un nou mapa”, sinó que “s’acabi el mapa escolar”,
perquè a Menorca ja està acabat i a Eivissa està molt avançat.

Pel que fa a la núm. 10, hi estam d’acord, sempre que es
respecti la lliure elecció de centre.

Respecte de la 13, no entenem com volen modificar el Pla
d’immigració, no queda reflectit de quina manera, nosaltres ja
vàrem consensuar uns objectius, unes actuacions
temporalitzades, per tant aquest pla d’immigració ja té un ampli
consens i, en tot cas, els instaríem que creïn de nou la
conselleria d’immigració i facin feina de valent en polítiques de
vertadera integració intercultural entre tots els immigrants.

A la núm. 18 no la podem acceptar perquè, evidentment,
totes les zones de domini públic no són possibles, només fa
falta veure el cas de Formentera i, a més a més, voldríem aclarir
amb el Ministeri de Medi Ambient quins criteris regeixen a les
costes peninsulars.

I pel que fa a la proposta 20, nosaltres fins i tot
demanaríem, duim aquesta proposta molt més ampliada, ja que
demanam que prèviament a aquest traspàs, es dotin els serveis
necessaris en aquests centres culturals.

Respecte de la resta de propostes que no he anomenat,
entenem que és una acceptació perquè, com he dit abans, ja
també nosaltres les teníem previstes, ara bé jo voldria deixar
constància, com a menorquina o com a veïna d’una illa menor,
és del poc interès del seu grup en temes concrets de les illes
menors, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, no he pogut
veure res, i açò crec que diu molt poc de l’anomenat
menorquinisme de PSM de Menorca, que se n’omplen la boca,
i després veim aquí que al Parlament no treuen ni una sola
proposta de Menorca. I açò demostra, una vegada més, en
quines mans està aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Entram en el debat de les propostes del
Grup Parlamentari Socialista. Per defensar-les té la paraula el
Sr. Diéguez.

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el contracte per al
disseny del palau de l’Òpera de Palma que, una volta resolt,
ha deixat sense cap contrapartida la nostra comunitat en tant
que hi ha tants d’ajuntaments que encara no compten ni amb
una sala polivalent.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que les inversions i ajudes en matèria de patrimoni
històric en aplicació de l’1% cultural que s’hagin de realitzar
en els diferents àmbits insulars, es facin sota la coordinació de
la Junta Interinsular de Patrimoni Històric.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, a través de la Conselleria de Treball, a articular el
màxim consens entre els agents econòmics i socials respecte de
les grans línies de les relacions laborals.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un "Pla integral de qualificacions,
formació professional i aprenentatge permanent",  dins el
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marc del Consell de Formació Professional de les Illes
Balears, amb el consens del agents econòmics i socials.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’elaboració d'un pla estratègic per prevenir i reduir
el fracàs i l’abandonament escolar que inclogui mesures sobre
el reforç educatiu a primària i ESO, accions per a la millora
de la competència de l’alumnat, la lectoescriptura i les
matemàtiques i la potenciació dels programes d’inserció
socioeducatius.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assegurar una xarxa d'escoletes públiques de les
Illes Balears per infants de 0 a 3 anys. 

7. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a revisar el projecte de decret regulador
de les ADS, de forma que es faci un nou plantejament en el
marc general de les explotacions ramaderes.

8. El Parlament de les Illes Balears emplaça la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a establir un pla d’acció per valorar la
imatge de l'agricultura i el paper que realitzen els homes i les
dones del món rural a favor de la sostenibilitat i l'equilibri
territorial.

9. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
que la Conselleria d'Agricultura i Pesca prengui les mesures
necessàries perquè als menjadors públics de les Illes Balears
dependents del Govern de les Illes Balears s’utilitzin productes
frescs de les Illes Balears.

10. El Parlament de les Illes Balears considera que la
coordinació entre les administracions públiques i les ONG
resulta necessària per donar resposta a les accions
d'emergència internacional en les quals participi la comunitat
autònoma.

11. El Parlament de les Illes Balears considera que en el
procés de canvis que la nostra societat està vivint, el paper
dels joves és fonamental (per la seva formació, la seva
creativitat, pel riscos que estan disposats a assumir,...). Els
joves són l'eina més potent i més innovadora que existeix, per
la qual cosa es considera recomanable fomentar les mesures
adients per tal que es procedeixi a l'actualització de  l'àmbit de
la joventut amb la introducció de noves variables que marquin
els nous reptes en aquesta matèria en la nostra comunitat.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar els mitjans necessaris a l'abast dels
esportistes per facilitar-ne la participació als Jocs Olímpics de
Pequín 2008.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar la implantació de les noves
tecnologies en la  promoció de turística. 

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar les quatre marques diferents i
diferenciades que corresponen a cada una de les diferents
destinacions turístiques que són les quatre Illes: Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear el Consell de participació de les dones
com òrgan d’assessorament i consulta per a totes les
actuacions encaminades a promoure polítiques d’igualtat entre
dones i homes.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la redacció d'una nova Llei de
Funció Pública per adaptar-la a l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic (EBEP).

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar mesures tendents a afavorir l'ús del
transport públic i especialment per part de  les persones
discapacitades.

18. El Parlament de les Illes Balears constata la gravetat de
les deficiències estructurals i d'arquitectura de la línia metro
de Palma -UIB i insta el Govern a reiniciar el seu
funcionament tan bon punt estigui garantida la correcte
prestació del servei.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar una llei del sòl.

20. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
priorització de la millora de les instalAlacions de depuració
d'aigües residuals de les Illes Balears per l’actual responsable.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar el desenvolupament d’atenció
primària de salut facilitant la creació d’estructures,
l’ampliació de recursos humans i el desenvolupament
professional que precisen els ciutadans i les ciutadanes de les
Illes Balears.

22. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que
el Govern de les Illes Balears  faci un diagnòstic de l’estat de
salut de la nostra població per elaborar, amb la màxima
participació i el consens possible, un nou Pla de salut durant
l’any 2008.

23. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que davant el dèficit de recursos per a l’atenció
sanitària de persones en situació de dependència, actualitzi i
impulsi el Pla sociosanitari amb l’objecte de millorar l’atenció
sociosanitària que necessiten alguns ciutadans.

24. El Parlament de les Illes Balears recomana al Govern de
les Illes Balears que les polítiques, les estratègies i els
programes de salut integrin en la seva formulació,
desenvolupament i avaluació les distintes necessitats de les
dones i s’adoptin les mesures per abordar-les adequadament.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adaptar les zones comercials a les necessitats
dels discapacitats.

26. El Parlament de les Illes Balears constata les nombroses
deficiències detectades a les obres de les autovies d’Eivissa
executades a la passada legislatura.
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27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar les converses amb l’Ajuntament de
Palma i el Ministeri d'Habitatge per a l'inici de la tercera fase
de Rehabilitació del Polígon de Llevant de Palma.

28. El Parlament de les Illes Balears constata la inoperativitat
de la Hipoteca Jove per resoldre els greus problemes d’accés
a un primer habitatge que els joves amb escassos recursos
econòmics tenen a les nostres illes.

29. El Parlament de les Illes Balears rebutja la política
urbanística i territorial a la carta practicada a la passada
legislatura pel Govern de les Illes Balears.

30. El Parlament de les Illes Balears constata que entre 2003
i  2007 el Govern balear no va iniciar ni una sola nova
promoció d’habitatge protegit a l’illa d’Eivissa.

31. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
finalitzar els projectes d’autovies a l’illa d’Eivissa aplicant
criteris de sostenibilitat i coherència tècnica i territorial.

32. El Parlament de les Illes Balears rebutja la política
sectària i partidista practicada pel Govern balear a la passada
legislatura, en contra d’aquelles institucions de les nostres
illes no governades pel Partit Popular.

33. El Parlament de les Illes Balears constata que la política
general a l’àrea de transport terrestre a la passada legislatura
va tenir com a eix fonamental la construcció d’autopistes i
autovies, sent conseqüència directa d’això el foment de l’ús del
vehicle privat.      

34. El Parlament de les Illes Balears rebutja la política
sectària i partidista practicada pel Govern balear a la passada
legislatura, en contra d’aquelles institucions de les nostres
illes no governades per el Partit Popular.

35. El Parlament de les Illes Balears constata que la irregular
gestió pressupostària dels passats quatre anys, que provocà
entre d’altres desviacions que arribaren fins el 300 %, és
responsable de l’elevadíssim endeutament de la nostra
comunitat autònoma.

36. El Parlament de les Illes Balears vol ressaltar l’acord
signat entre el Govern de les Illes Balears i el Govern de
l’Estat que garanteix el compliment de la disposició transitòria
novena de l’Estatut i que assegura l’aportació de 2.800
milions d’euros per a inversió a les nostres illes en els propers
set anys. Aquesta xifra suposa un increment del 80% respecte
de la xifra aportada en els últims set anys.

37. El Parlament de les Illes Balears constata la irregular
gestió pressupostària de les empreses públiques durant els
passats quatre anys, amb l’objectiu d’escapar dels sistemes de
control pressupostari establerts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. Las
propuestas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista en
su inmensa mayoría son propuestas, en su inmensa mayoría,

que pueden ser suscritas por cualquier grupo, pretendemos con
ello apuntarnos a la línea de pacto y consenso anunciada por el
Sr. Presidente, y para ello hemos rebajado el contenido de
muchas propuestas, sobre todo de las que tienen un carácter
problemática, para que puedan ser aceptadas sin más,
especialmente por el Grupo Parlamentario Popular. Confiamos
que nuestro esfuerzo de consenso dé sus frutos y muchas
puedan ser aprobadas por unanimidad.

Bien es verdad que hay otras propuestas que se dedican a
hacer constatar algunos de los problemas con que se ha
encontrado el actual gobierno, que éstas podemos entender que
no se voten a favor especialmente por el Grupo Parlamentario
Popular, aunque, como ya hemos dicho alguna vez, el hecho de
reconocer los errores, siempre es el primer paso para no volver
a cometerlos. No encontrarán ninguna propuesta, ninguna en la
que pidamos la condena del Grupo Parlamentario Popular ni de
ningún otro grupo parlamentario. Supongo que les chocará que
diga esto, puesto que no es en absoluto habitual hacer
propuestas para pedir que se condene a otros grupos
parlamentarios, creo que es algo realmente extraordinario, pero
como aquí sucede, ha sucedido, este momento lo podremos ver
dentro de poco, entonces ya saben, señorías, que estre grupo no
pide la condena de nadie, aunque podría contar con la mayoría
suficiente para condenar, pero creemos que eso no es una cosa
ni elegante ni correcta y, de hecho, no se ha hecho nunca en
esta cámara.

Entrando en el detalle, con la rapidez que implica este
debate, la primera de las propuestas se refiere a la frustrada
ópera de Palma que consideramos que merece un cierto
rechazo por haber sido un acto preparado con la campaña
electoral del Partido Popular, Junta Electoral dixit, sin más.

En la propuesta núm. 2, referida al 1% cultural, que se
coordine por la Junta Interinsular de Patrimonio Histórico,
creemos que será una buena cuestión y que todo el mundo
puede estar de acuerdo con ello.

La núm. 3 tiene una mayor importancia puesto que es una
propuesta omnicomprensiva. Se refiere a lograr el máximo
consenso entre agentes económicos y sociales respecto de las
grandes líneas de las relaciones laborales, eso estaría
enmarcado en el acuerdo por la competitividad de las Islas
Baleares entre patronal y sindicatos y con el apoyo de todas las
fuerzas políticas que pidió el presidente en este debate.
Entiendo que éste es el primer paso para comenzar un camino
largo y muy interesante para esta comunidad al respecto.

La 5, referida al Plan estratégico contra el fracaso escolar,
ya es hora de que se haga algo contra el fracaso escolar en
nuestra comunidad, no podemos continuar sin hacer nada, y
desde luego creemos que más allá de la importancia que tiene
desde el punto de vista de la educación, en el pacto por la
competitividad tienen que tomarse medidas, tienen que meter
se dentro de ese pacto referencias a la lucha contra el fracaso
escolar.

La 6 va referida a la creación de la red de escoletes de 0 a
3 años. Aquí asumo el error de poner de 0 a 3 años, porque
claro, de 0 años no hay nadie, todo el mundo desde el primer
día de su vida está en el primer año y en el año 0,
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evidentemente no hay nadie, pero como ha hecho fortuna la
expresión de 0 a 3 años, así lo hacemos constar. Más allá de
tratar de conciliar la vida laboral y la vida personal, se trata
sobre todo de educar desde el primer momento y estimular el
aprendizaje.

Las 7, 8 i 9 van referidas a agricultura, ganadería y pesca,
revalorizar el papel de la agricultura o del sector primario, en
general, en nuestra sociedad entendemos que es importante,
colaborar con la pagesia en la comercialización de los
productos de la tierra entendemos que también lo es y merece
una mención en este debate.

Pasamos ya, saltándonos algunas, a la 12, referida a los
juegos olímpicos de Pekín, consideramos que es importante que
nuestros atletas reciban el máximo apoyo de esta comunidad
autónoma pata poder participar en esta olimpiada tan cercana.

Las 13 i 14 van referidas a nuevas tecnologías en la
promoción turística, al desarrollo de marcas diferenciadas para
cada isla, un esfuerzo de consenso en materia de turismo que
pidió el Sr. Presidente en su discurso de ayer se podría
cristalizar con un voto unánime a este tipio de propuestas, una
propuesta que serviría también para continuar la política de
marcas diferenciadas que se inició en la época del pacto de
progreso y que ha sido continuada también con bastante
acuerdo por el Partido Popular durante la última legislatura y
que debe continuar en los años sucesivos. 

Lo que pide la 15, que el Consejo de participación de las
mujeres sea un órgano de asesoramiento en política de
igualdad, creo que no merece más presentación puesto que por
sí mismo se sustenta. 

Ningún reparo puede haber tampoco a lo que se pide en la
16, que es adaptar la Ley de función pública al Estatuto básico
del empleado público, es una necesidad legal, no creo que haya
ningún problema al respecto. Como tampoco a que se adapte el
transporte público para las personas discapacitadas, que aunque
parece que es una obviedad, en algunos momentos y
especialmente ya ha salido aquí está mañana, que es el metro de
Palma, por ejemplo, pues no ha tenido mucho apoyo ni se ha
preocupado mucho de esta cuestión.

Sí que entiendo que por orgullo se pretenda negar la
evidencia de graves fallos estructurales que tiene el metro de
Palma, e incluso ya se ha tratado de traer a debate otra serie de
cuestión como que si hay problemas con las obras del AVE en
Barcelona, desde luego los hay, los socavones no son tan
grandes como el de Álvarez Cascos, yo recuerdo un socavón de
la época de Álvarez Cascos que parecía una dolina cárstica, de
un tamaño sensacional, pero eso le puede pasar a cualquiera,
pero desde luego lo que esta administración no ha hecho ha
sido premiar a la empresa comprándole una mina por 900
millones de euros en Galicia cuando solamente valía 4 o 5
millones de euros, eso no lo ha hecho esta administración.

Bien, seguimos con la 19, la urgente necesidad de una ley
del suelo, con independencia de cual sea su contenido, creo que
debe tener la unanimidad de la cámara. Todos estamos de
acuerdo o debemos de estarlo en que esa ley del suelo, ya
veremos cual es su contenido, cada partido, cada grupo político

mantendrá su posición, pero lo importante es que la tengamos
y cuanto antes.

De la 21 a la 24 se refieren a cuestiones de sanidad, a
atención primera, es para nosotros también muy importante
mejorar la situación de la atención primaria en el sistema de
salud que ha sido la gran olvidada de la última legislatura. Creo
que todos hemos de procurar y hacer lo posible para mejorar
esta atención primaria y por eso presentamos esta propuesta y
las otras que la acompañan hasta la 24, elaborar un plan de
salud. Y también, sobre todo, con urgencia, que se agilice la
tramitación de las ayudas de la Ley de dependencia.

La 26 se refiere a las numerosas deficiencias de las
autopistas construidas en Ibiza, no es ningún secreto, se puede
votar a favor o en contra, nosotros creemos que todo el mundo
debería votar a favor por los motivos que ya hemos expuesto en
su momento.

De la 27 a la 31 se refieren a cuestiones de vivienda, hay
que empezar a tomar decisiones al respecto; se debe de
comenzar, por ejemplo, por rehabilitar el polígono de Levante,
es una actuación concreta; por superar elementos ineficaces,
como es el caso de la Hipoteca Joven, Hipoteca Joven que se
sostiene que ha ayudado a muchos jóvenes, pero si nosotros
hemos de deducir que la Hipoteca Joven es válida por el
número de jóvenes a los que ha ayudado, cada vez menos,
entonces debemos de concluir, por el mismo motivo, que el
mayor agente en favor de la vivienda en España es la banca,
puesto que si la Hipoteca Joven ha conseguido, 100, 200 o 10,
las que sean, la banca ha conseguido 50.000, 60.000, 80.000,
es decir, no tiene mucho sentido. Evidentemente que han hay
jóvenes que han hecho Hipoteca Joven y hay jóvenes que han
hecho la hipoteca no joven, todo el mundo ha hecho hipotecas.
Pero el problema de la vivienda no está sólo en la vivienda
como edificio, con todo lo que comporta el proceso
constructivo, sino que también en tener que pagar una hipoteca
50 años, ese es el problema de la vivienda, no el edificio, que
también puede serlo en un momento u otro o desde
determinados puntos de vista, pero el problema más grave es
tener que pagar esa hipoteca.

Se ha de conseguir hacer asequible la vivienda y no tanto el
préstamo, porque si conseguimos hacer asequible la vivienda
el préstamo también será asequible, por eso hemos de actuar
más en aquél punto que en éste. Si conseguimos lo primero,
hacer asequible la vivienda, conseguiremos lo segundo.

Sobre la 32 y la 34, que se refieren a la persecución que ha
habido especialmente a una isla, la isla de Menorca, cuando no
ha sido gobernada por el Partido Popular, la 32 y la 34 dicen lo
mismo, creo que la imprenta se ha alegrado en el momento de
hacer estas mociones y hemos repetido una, y la 32 y la 34 es
la misma, nosotros aceptamos retirar, creemos que se debe
retirar la 34 porque hay una duplicada, creo que la razón ha
llevado a las erratas de imprenta a multiplicar la petición.

Respecto a la 35, los constantes desvíos presupuestarios del
presupuesto anterior, del gobierno anterior, han dejado
lastradas nuestras finanzas, esto es una evidencia y hay que
decirlo. Votar en contra sería como votar en contra de que el
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sol existe, el resultado de la votación no cambiará la realidad,
cada uno vote lo que mejor le parezca al respecto.

La 36, que se refiere a la inversión de 2.800 millones de
euros, 300 más de lo que habitualmente reclamaba el Partido
Popular, es un éxito importante del actual gobierno que sólo
puede ser negado desde una posición sectaria que no creemos
que es lo que corresponda en este debate.

La 37, quería decir que frente a los logros del actual
gobierno, hay que destacar lo que ha sido una irregular gestión
presupuestaria de las empresas públicas llevada a cabo por el
anterior gobierno. Y naturalmente, relacionado con esto, está
el siniestro total económico del llamado Palma-Arena que, sin
duda, ocupará mucho más tiempo parlamentario en sucesivas
intervenciones, puesto que ayer ya nos decía el presidente del
Govern balear, con asombro, que solamente la dirección de
obra había costado, al parecer, unos 8 millones de euros; de ir
confirmándose las cosas que van apareciendo, nos podemos
encontrar ante uno de los escándalos más graves de esta
comunidad autónoma.

Finalizo, señoras y señores diputados, pidiendo un doble
esfuerzo: un esfuerzo de consenso para las propuestas
programáticas y de futuro y un esfuerzo de realismo para las
que se limitan a constatar la realidad actual de nuestra
comunidad autónoma.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Per a fixació de posicions per
part dels diferents grups, té la paraula, en primer lloc, el
representant del Grup Mixt, el Sr. Mayans té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, presidenta. Molt breument, moltes de les
propostes de resolució que ha presentat el Partit Socialista són
temes importants, temes de consens i temes que afecten tota la
comunitat i que tots tenim ja assumits i per tant donarem suport
a moltes de les propostes que ha presentat el Partit Socialista.

Com que no les puc comentar totes, sí que comentaré, per
exemple, formació professional, és evident que sí, donar altres
opcions a la gent que no vulgui seguir els seus estudis a un altre
nivell donar aquest nivell de formació és molt important.

L’abandó escolar per als que tenen més dificultats, sí que és
important prevenir-lo i posar mesures perquè això no succeeixi.

Igualment, també és importantíssim establir una nova xarxa
o una millor xarxa d’escoletes públiques a la nostra comunitat.

Quant a agricultura i medi ambient, és important regular
d’una vegada per totes les associacions de defensa sanitària. Hi
ha un poc d’embull en aquest tema i quan millor es faci un
projecte de decret o el decret ja final doncs millor per al
Govern i també per als consells insulars que al cap i a la fi són
els que millor ho gestionen en aquest aspecte.

La imatge de l’agricultura és una proposta pareguda a la que
s’havia presentat abans i que també li donaré suport.

Els menjadors públics, estic content perquè és una proposta
que aquí va sortir la dieta mediterrània, vaig presentar una
esmena en aquest sentit, perquè els menjadors públics escolars,
per exemple, sí implantassin la dieta mediterrània, i en aquest
cas també donaré suport a aquesta proposta.

A la proposta número 11, tot el que facin per als joves és
poc, són el nostre potencial, són el nostre futur i per tant també
li donaré suport. Però sí que m’agradaria que se m’expliqués,
ja sé que no podrà ser perquè no hi ha rèplica, però sí que amb
què s’estava pensant o quina plasmació pràctica té la frase, per
exemple: “Es considera recomanable fomentar les mesures
adients per tal que es procedeixi a l’actuació de l’àmbit de la
joventut amb la introducció de noves variables que marquin els
nous reptes en aquesta matèria a la nostra comunitat”. Jo crec
que si hi ha qualque plasmació concreta d’això, doncs estaria
bé que qualcú l’explicàs, de totes maneres votaré a favor,
perquè tot, repeteix, tot el que es faci per als nostres joves és
poc, és el nostre potencial més important.

Quant als mitjans necessaris per als esportistes per als Jocs
Olímpics de Pequín esper que aquí hi hagi centres de
tecnificació i tots els de la cambra sabem a què m’estic referint,
un centre de tecnificació és per potenciar els esportistes que
tenen projecció olímpica. Per tant, crec que els centres de
tecnificació també caben dins aquests mitjans necessaris de
l’esport.

Les marques són el nostre motor econòmic principal, com
més potents són les marques més turistes tendrem i més,
evidentment, donarem a conèixer la nostra comunitat.

Transports públics, sí.

Llei del sòl, evidentment, també.

Llavors, com havia dit el portaveu, de la 21 a la 24, temes
socials i sanitaris, per suposat que sí.

I quant a barreres arquitectòniques, la 25, també; perquè
crec que com més aviat ho solucionem abans ens llevarem un
problema de damunt, i no un problema sinó un deure amb tots
aquells que tenen una mobilitat més reduïda que la nostra.

I quant a la Hipoteca Jove, crec que com més opcions
donem millor, per tant crec que dimonitzar la Hipoteca Jove no
està bé; crec que com més solucions posem damunt la taula, ja
ho vàrem explicar aquí, millor per als nostres joves. I per tant
crec que a aquesta no li donaré suport.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part d’Unió Mallorquina,
té la paraula el seu portaveu, Sr. Bartomeu Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:
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Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, per dir que
votarem a favor de les propostes del Grup Socialista, les quals
són nombroses i per no anar ara d’una en una, simplement dir
que toquen temes que s’han tocat durant tot el debat i per part
del meu grup, temes de joventut, de finançament, llei del sòl,
sanitat, habitatge, etcètera, i per tant hi donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Per part del BLOC per
Mallorca, el Sr. Llauger té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Sr. Diéguez, per part del Grup BLOC, PSM-Verds
de Menorca, donarem suport al conjunt de les propostes de
resolució que presenta el Partit Socialista.

D’una banda, votam a favor de totes aquelles que constaten
que aquest govern s’ha trobat amb una herència molt feixuga
per part del govern anterior, una herència feixuga d’actuacions
improvisades, de mala gestió i de malbaratament de recursos,
nosaltres pensam que l’òpera, el metro, les autovies d’Eivissa
constitueixen tot plegat un conjunt d’exemples del que no ha de
ser la gestió d’un país. Per tant, nosaltres pensam que és
correcte que aquest Parlament constati que aquest no és el
model que s’ha de seguir i que, a partir d’aquesta constatació
que aquest no és el model, pugui fer polítiques d’un altre signe
diferent.

Respecte de la resta, aquests cinc minuts que tenc
d’intervenció només em donen per destacar algunes coses.
Agraïm al Grup Socialista l’èmfasi que posi en les qüestions
educatives i en les qüestions socials, les quals compartim.
Nosaltres pensam que resolucions, per posar alguns exemples,
perquè no les puc esmentar totes, com la del fracàs escolar i la
de la xarxa d’escoletes públiques de 0 a 3 anys són necessàries.
Nosaltres també en presentam de molt semblants i pensam que
si només poguéssim presentar mitja dotzena de propostes de
resolució, haurien de ser, precisament, d’aquestes, perquè la
prioritat, perquè aquest país prengui un altre rumb passa per,
sobretot, reforçar les polítiques educatives.

En el mateix sentit, presentam, valoram la referència al
Consell de Participació de les Dones, al desenvolupament de
l’atenció primària i al Pla sociosanitari.

Només volia fer dos comentaris respecte de dues propostes
de resolució en concret, una és la 14 i l’altra és la número 36.
La número 14 insta el Govern a fer una política de promoció
turística utilitzant quatre marques diferents per a les quatre
illes, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; (...) tan
diferent, turísticament de cara a l’exterior són realitats
diferents, nosaltres només hi volem fer una anotació, volem que
Eivissa amb la promoció turística sigui "Eivissa", que Eivissa
no sigui "Ibiza", crec que nosaltres tenim el deure el projectar
cap a l’exterior la imatge d’un país amb una llengua pròpia,
diferent de la llengua castellana.

L’altra proposta de resolució respecte de la qual volia fer un
comentari és la número 36. La número 36, llegeix literalment,
diu: “Ressaltar l’acord signat entre el Govern de les Illes i el
Govern de l’Estat que garanteix el compliment de la disposició
transitòria novena de l’Estatut i que assegura l’aportació de
2.800 milions d’euros per a la nostra comunitat autònoma en
els propers set anys.” Nosaltres, en el moment que es va fer
públic aquest acord, ja vàrem dir que pensàvem que era un
acord correcte en el marc d’aquest Estatut, però que sigui
correcte en el marc d’aquest Estatut, al qual nosaltres no vàrem
donar suport, no vol dir en absolut que compartim que aquesta
sigui la solució als nostres problemes de finançament. El nostre
dèficit de finançament és crònic, és històric, és greu i per tant
aquests 2.800 milions, només, ja s’ha dit fa una estona per part
d’un altre dels nostres membres del nostre grup, només són una
solució parcial i que en absolut donen solució a aquest dèficit
greu i crònic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el seu portaveu.

EL SR. JÉREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. De forma telegràfica,
anunciaria el meu, el nostre posicionament respecte de les
propostes de resolució del Grup Parlamentari Socialista i tan
sols em detindré molt breument en aquelles que entenem
nosaltres que estan necessitades d’una transacció per tal que
pugui ser suportada pel grup parlamentari al qual jo represent.

Per començar, vagi per endavant el nostre vot favorable a
les següents propostes de resolució: la número 2, la número 3,
la 4, la 5, la 8, la 9, la 10, l’11, la 12, la 13, la 15, la 17, la 19,
la 21, la 22, la 23, la 24, la 25, la 27 i la 31.

Votarem en contra, com no pot ser d’altra manera, i perquè
entenem que aquestes propostes de resolució han estat
precisament redactades amb un ànim estrictament revengista,
votarem en contra de l’1, de la 18, de la 20, de la 26, la 28, la
29, la 30, la 32, 33, 34, 35, 36 i 37. Entenem que el Parlament
de les Illes Balears el que no pot fer és certificar el que vostès
volen que certifiqui i tot no és certificable, jo entenc
precisament que el Parlament de les Illes Balears el que no pot
fer és rebutjar, com vostès volen que faci, la política sectària de
l’anterior govern, això no és admissible; jo crec que utilitzar la
institució d’aquesta casa, del Parlament, per a això crec que no
té ni peus ni cap, ho facin vostès en rodes de premsa si ho
volen, ho facin vostès a les seves respectives seus, però no ho
facin aquí, no ho facin en aquesta casa. En qualsevol cas, la
majoria evidentment s’instalAla aquí i no s’instalAla aquí, tot
això sortirà endavant pel seu vot favorable de la majoria i si la
majoria no surt també és susceptible que aquest pannell
repetidament repeteix la votació i surti efectivament el que
vostès volen que surti.

I ja entrant en matèria i entrant a les propostes que han de
ser objecte de transacció, els anunciï una transacció a la
proposta de resolució número 6, perquè entenem que manca de
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definició, entenem que és poc atrevida i entenem que el terme
assegurar és un terme absolutament indefinit. Per tant, nosaltres
els proposaríem una transacció que va molt més enllà, que va
molt més endavant, que és molt més ambiciosa i que és una
passa endavant, la qüestió principalment se centra en el
finançament de la xarxa d’escoletes, la qual la volem fer,
efectivament, extensible a tota la xarxa d’escoletes a les Illes
Balears i no exclusivament aquelles que depenen d’una
institució en particular. Per tant, la nostra transacció estaria
redactada en el següent sentit: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a finançar la xarxa
d’escoletes públiques de les Illes Balears per a infants de 0 a 3
anys, bé siguin de titularitat insular, local o autonòmica.”

També els oferiríem una proposta de resolució, perdó, una
transacció a la proposta de resolució setena, la qual parla de
l’agrupació de defensa sanitària. No és que ho digui jo, sinó
també efectivament així ho ha dit, reiteradament, el Consell
Consultiu, que la potestat reguladora s’instalAla, és competència
dels consells insulars, i no és que ho digui jo tampoc, sinó que
ho diu el propi Estatut d’Autonomia en el seu article 70.12. En
conseqüència, entenem que aquesta redacció provoca una
invasió competencial del Govern cap els consells insulars i per
tant els proposam una redacció alternativa que digui el següent:
“El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura a gestionar davant els Consells Insulars de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i també de Formentera la
revisió del projecte regulador de les agrupacions de defensa
sanitària, de forma que es faci un plantejament en el marc
general de les explotacions ramaderes.” Esperam, desitjam i
també a la vegada confiam que acceptin aquesta proposta
alternativa, el contrari entenem que significaria evidentment
una invasió de competències del Govern, com dic, als consells
insulars, amb un greuge que és el següent: que precisament els
tres presidents dels consells insulars respectius, els quals són a
aquesta cambra, votarien aquesta proposta de resolució.

La següent proposta de transacció que és la número 14 i que
fa referència a la promoció de les illes i a les marques
diferenciades de les nostres illes a l’exterior, coincidim
plenament, com no pot ser d’altra manera, amb el BLOC. Crec
que estam perfectament d’acord amb la naturalesa, amb
l’esperit i amb la filosofia d’aquesta proposta, però evidentment
hem d’estar forçosament en desacord amb la denominació que
empren per a l’illa major de les Pitiüses; jo entenc que la marca
és Ibiza i la marca no és Eivissa, possiblement tant ens
agradaria que fos Eivissa, cert, però és Ibiza, miri vostè, és així.
I per tal de no contradir tampoc el conseller de Turisme, el qual
en aquest sentit va dir que incorporar el nom d’Eivissa seria un
retrocés i una involució, jo els insto a rectificar el nom
d’Eivissa pel nom d’Ibiza, entenc que el sentit comú els farà
evidentment rectificar aquesta proposta de resolució.

I per acabar amb la proposta de resolució número 17 i
també oferir-los aquí una transacció, crec que és un error fer
una llei nova de funció pública; a l’anterior legislatura vaig
tenir l’oportunitat de ser ponent d’aquesta llei de funció pública
i puc dir, perquè ho sé, de quina forma va ser redactada, com
va ser consensuada i de quina manera aquesta llei va ser
negociada, principalment amb els sectors implicats, amb les
sindicats, i això ho sé jo i molts dels diputats que eren aquí i
varen participar en aquella ponència també ho saben i en són

conscients: el conseller d’Interior va tenir les portes obertes de
la conselleria per tal de fixar un text que ens agradàs a tots i
donàs resposta efectiva al funcionariat. Crec que no passa per
aquí la idea, la idea passa, inevitablement, per adaptar aquesta
normativa a l’estatut de la funció pública, si és que de veritat
s’ha d’adaptar; jo no tenc cap inconvenient a reconèixer en
aquesta cambra que possiblement la llei no s’adapti, miri vostè,
no tenc cap inconvenient, ho desconec, però en qualsevol cas,
miri, ho reconec, per tant entenc que ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, que ja té (...)

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta. Per tant, el que faig aquí és instar-los
que acceptin la nostra proposta de resolució, la qual està
redactada en el següent sentit: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure
l’adaptació de la Llei de funció pública a l’estatut bàsic de
l’empleat públic.”

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, i presenti per escrit les seves propostes de
transacció.

(Alguns aplaudiments)

I per debatre les propostes del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el seu representant, el Sr. Huguet.

1. Lleialtat institucional

1.1. El Parlament de les Illes Balears constata l’actitud de
deslleialtat institucional del Govern de l’Estat amb l’anterior
executiu autonòmic en relació amb el pagament de convenis
signats amb la comunitat de les Illes Balears.

1.2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat a actuar amb lleialtat institucional i, en cap cas, a
discriminar els ajuntaments que són governats per partits
polítics distints als que conformen el Govern autonòmic.

1.3. El Parlament de les Illes Balears lamenta i rebutja
l’actitud del Grup Parlamentari Socialista per la seva manca
de tarannà democràtic, donada la manca de respecte a
tradicions parlamentàries com ara la cessió de la Presidència
d’una comissió parlamentària al grup de l’oposició, donant al
mateix grup la llibertat per triar la persona.

1.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a dur a terme la transferència de les
competències de joventut al Consell de Mallorca per tal que
siguin efectives a partir de dia 1 de gener de l’any 2008.

1.5. El Parlament de les Illes Balears constata que la nostra
comunitat autònoma ha estat una de les que han rebut menor
inversió estatal durant els darrers quatre anys.
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1.6. El Parlament de les Illes Balears lamenta que els
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2008 no siguin
equitatius entre les distintes comunitats autònomes i que
produeixin greuges comparatius entre ciutadans, depenent de
la comunitat autònoma on resideixin.

1.7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar el finançament dels ajuntaments en els
pressuposts per al 2008.

1.8. El Parlament  de  les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dotar dels serveis necessaris, així com de les
inversions pertinents, els museus, les biblioteques i els arxius
estatals gestionats per la comunitat autònoma de les Illes
Balears, abans que aquests siguin transferits als respectius
consells insulars.

1.9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a negociar el traspàs de las
competències en matèria de justícia amb la dotació econòmica
necessària i suficient, xifrada al voltant de 80 milions d’euros.

1.10. El Parlament de les Illes Balears constata la inexistència
del concepte jurídic “Països Catalans”.

1.11. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’ocultació de
dades i informes del metro per part de la Conselleria de
Mobilitat i que l’auditoria del metro hagi estat confiada a una
empresa pública amb càrrecs polítics del Ministeri de Foment
en lloc d’encarregar-la a una empresa externa amb garanties
d’objectivitat.

1.12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiu el mandat estatutari de transferir als
consells insulars els recursos econòmics, humans i materials
de les competències de promoció turística als consells de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera; ordenació
turística al Consell de Mallorca; transport terrestre al Consell
de Mallorca; agricultura al Consell de Mallorca; política de
gènere, conciliació de la vida familiar i laboral i dona als
consells de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera;
i caça, regulació, vigilància i aprofitament de recursos
cinegètics als consells de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera; totes establertes a l’article 70 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears com a matèries pròpies dels
consells insulars. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern autonòmic per tal que aquesta transferència es
faci efectiva abans de dia 1 de gener del 2009.

1.13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que els fons de cooperació municipal
establerts a la Llei municipal i de règim local de les Illes
Balears siguin de lliure disposició dels municipis i com a
mínim pel mateix import que estableix la llei encara que,
mitjançant reforma legislativa, puguin tenir una altra
denominació.

1.14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar al Parlament de les Illes Balears
abans del proper 1 de gener del 2009 el Projecte de llei de
policia autonòmica. 

2. Mobilitat i infraestructures

2.1. El Parlament insta el Govern de les Illes  Balears a firmar
un conveni ferroviari amb una inversió no inferior al 2% de
l’import de les inversions ferroviàries del Pla estratègic
d’infraestructures de transport de l’Estat (PEIT).

2.2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears que el
conveni ferroviari inclogui com a mínim les següents
inversions: corredor Sa Pobla-Alcúdia amb prolongació
tramviària fins a Can Picafort i Pollença, corredor
Manacor-Cala Rajada amb el soterrament de les vies al seu
pas per Manacor, corredor Palma-Santanyí, corredor
Manacor-Santanyí, tramvia Badia de Palma i prolongació fins
a Santa Ponça i s’Arenal, electrificació de la xarxa ferroviària,
ampliació de la línea de metro de Palma, soterrament de les
vies des tren a Inca, supressió de passos a nivell i
desdoblament Inca-Enllaç.

2.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la política de supressió de
passos a nivell i, en especial, el pas a nivell del municipi de
Petra.

2.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a començar, durant l’any 2008, la prolongació
del tren fins a Alcúdia i el tramvia fins a Can Picafort i
Pollença, la prolongació del tren fins a Cala Rajada, que
inclogui el soterrament al seu pas per Manacor, i a començar
el soterrament del tren al seu pas per Inca.

2.5. El Parlament de les Illes Balears rebutja la paràlisi de la
Conselleria de Mobilitat per solucionar els problemes del
metro de Palma, així com la paralització del metro per motius
polítics.

2.6. El Parlament de les Illes Balears rebutja que SFM dugui
tres mesos sense cap d’Explotació.

2.7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que els pressuposts generals de l’Estat per al 2008
incloguin una previsió de la tarifa interilles de 27,5 euros i a
reclamar al Govern de l’Estat el compliment de les seves
promeses electorals en relació amb els vols interilles i de la
declaració de servei públic amb la península abans de la
celebració de les eleccions generals, i rebutja alhora la
introducció de la tarifa flexible en els vols interilles.

2.8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que reclami al Govern de l’Estat el compliment
de les seves promeses electorals en matèria de cogestió
aeroportuària abans de la celebració de les eleccions generals.

2.9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb les obres del dic exterior de
Ciutadella, l’estació marítima i el projecte de Cala Busquets.

2.10. El Parlament de les Illes Balears considera excessiu el
cost de les auditories de les carreteres d’Eivissa i insta el
Govern de les Illes Balears a destinar aquests doblers a
matèria d’habitatge.
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2.11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d’un nou pla d’embelliment dels municipis amb un
finançament del cent per cent.

3. Educació, cultura, joventut i esports

3.1. El Parlament de les Illes Balears veu amb preocupació la
paralització del procés d’implantació de la tercera llengua a
les aules educatives i insta, en conseqüència, el Govern de les
Illes Balears a presentar a la major brevetat possible davant
el Parlament un pla de reinicialització del procés de formació
en una tercera llengua per als escolars de les Illes Balears.

3.2. El Parlament de les Illes Balears lamenta la decisió de la
Consellera d’Educació i Cultura d’eliminar l’Observatori per
a la convivència escolar per motius purament polítics,
menyspreant una gran tasca portada a terme i sense
considerar la necessitat d’atendre l’emergent problema de la
convivència a les aules. Convertir l’observatori en un institut
o servei és tant com dir que es converteix en un instrument
burocràtic en mans exclusives de funcionaris.

3.3. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’impulsar de forma definitiva el Pla de formació artística dels
alumnes de les nostres illes dictant a l’efecte les normes
necessàries per al desenvolupament de l’existent pla
d’ensenyament artístic.

3.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a acomplir la promesa realitzada pel president
Rodríguez Zapatero de dotar d’un ordinador cada dos
alumnes d’educació secundària.

3.5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la implantació de pràctiques professionals
reglades als estudis d’hoteleria de formació professional per
a menors de 20 anys i a impulsar el retorn als estudis no
acabats, amb cursos mixtos de formació i feina, als menors de
20 anys.

3.6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls al prestigi i al
reconeixement del valor de la formació professional, amb
mesures específiques a desenvolupar al llarg de l’any 2008.

3.7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació de beques per a cursos d’idiomes a
Europa i per fer feina a l’estranger durant el període no lectiu.

3.8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar una solució definitiva, en el termini de
tres mesos, sobre la ubicació del nou conservatori de música
de Menorca.

3.9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’elaboració d’una Llei d’ordenació del sistema
universitari de les Illes Balears, i a millorar i ampliar les
infraestructures  de la Universitat de les Illes Balears.

3.10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar les aules  de “primera acollida” a les
escoles per als alumnes que acaben d’arribar d’altres països

amb diferents plans d’estudi, com a complement dels seus
estudis.

3.11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar les diferents infraestructures de caire
cultural, educatiu, esportiu i juvenil als diferents municipis de
les Illes Balears i, especialment, a construir l’Auditori i Palau
de Congressos de Ciutadella de Menorca així com la
remodelació del campament de Cala Jondal a Eivissa.

3.12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un nou Pla Jove per a les Illes Balears
al llarg de l’any 2008 i a elaborar i fer públic en el termini de
tres mesos un pla esportiu de les Illes Balears que reguli i
marqui les línies bàsiques d’actuació de l’executiu autonòmic
quant a esport escolar, tecnificació esportiva i esport d’alt
rendiment per a la legislatura 2007-2011.

3.13. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears a elaborar
i fer públic en el termini màxim de tres mesos el Pla
d’InstalAlacions esportives de les Illes Balears que defineixi i
ubiqui les noves instalAlacions esportives que s’han d’executar
a la legislatura 2007-2011.

3.14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar econòmicament, tal com preveu el
Pla d’ensenyaments artístics, amb el 33% del cost de
manteniment de les escoles municipals de música.

3.15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir convenis amb la Universitat de les Illes
Balears per tal d’elevar a llicenciatura els actuals estudis de
diplomatura de seguretat i ciències policials.

3.16. El Parlament de les Illes  Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar els centres de seguiment tècnic
esportiu de l’illa d’Eivissa sense transferir-los a l’Escola
Balear de l’Esport.

3.17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solAlicitar del Govern central un increment de
les ajudes en concepte de subvenció per al desplaçaments dels
equips esportius de les Illes Balears entre illes i entre aquestes
i la Península.

3.18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar les inversions en infraestructures
educatives a l’illa d’Eivissa (instituts de Sant Antoni, Vila, i
escoles primàries a Sant Llorenç i Vila).

4. Turisme

4.1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incorporar als seus pressuposts generals per l’any
2008 i amb caràcter plurianual els recursos necessaris per fer
front a les actuacions derivades del Projecte de reforma
integral de la Platja de Palma i de Sant Antoni de Portmany a
Eivissa.
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4.2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a posar
en marxa mesures i mecanismes de finançament per
aconseguir la desestacionalització turística.

4.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir la nova Escola d’Hoteleria de
Menorca al municipi de Ciutadella de Menorca.

4.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que negociï amb l’Estat la devolució de la part de
l’IVA turístic als ajuntaments.

4.5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme el Pla Renove de la zona turística
de Sant Antoni (Eivissa).

4.6. El Parlament de les Illes Balears  insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia
del Riu per a la construcció del Palau de Congressos de l’illa
d’Eivissa aportant el finançament suficient per a la
construcció de la segona fase d’aquest.

5. Política d’habitatge

5.1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir noves mesures fiscals que ajudin a la
compra o al lloguer del primer habitatge, a prorrogar la
Hipoteca Jove per a l’any 2008 o a introduir millores que
siguin efectives l’1 de gener del 2008 i a negociar amb el
Ministeri de Defensa la compra de Son Simonet perquè sigui
destinat a habitatges de protecció publica.

5.2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern de l’Estat l’aprovació del
Pla especial d’habitatge de les Illes Balears.

5.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la elaboració d’una llei d’habitatge.

5.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l’extensió del Programa “Palma
Habitada”, portat a terme per l’Ajuntament de Palma durant
la darrera legislatura, a la resta de municipis, per tal de dur
a terme una acció eficaç i pràctica; i a crear programes
d’habitatge que donin garanties suficients al propietari per
incentivar la posada a disposició del mercat de més habitatge
de lloguer, amb mesures com el cobrament garantit del lloguer
durant cinc anys, devolució de la casa en bon estat,
assessorament legal i jurídic i assegurança de tot risc.

5.5. El Parlament de les Illes Balears  insta el Govern de les
Illes Balears a reduir els imposts que són de la seva
competència i que graven l’adquisició d’un habitatge, per tal
d’afavorir que els ciutadans puguin optar a un habitatge
digne.

6. Treball, immigració i política d’igualtat i solidaritat

6.1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a lluitar pel descens de l’atur, especialment pel
que fa a l’atur de la dona, l’atur juvenil i l’atur de les persones

que pateixen algun tipus de discapacitat, amb els criteris de
qualitat de la feina i de contractació indefinida.

6.2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears  a aprovar una llei de famílies nombroses,
determinant polítiques de protecció i atenent les seves
característiques amb ajudes directes, beneficis fiscals, etc.

6.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears  a subvencionar la supressió de barreres
arquitectòniques als domicilis de les persones amb
discapacitat i als establiments, comerços i negocis privats i a
crear un servei d’inspecció per afavorir el compliment de la
legislació en matèria d’accessibilitat als edificis públics.

6.4. El  Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar i consolidar la xarxa de mediadors
als ajuntaments, les escoles i els centres sanitaris, per donar
cobertura a les àrees de primera necessitat on hi ha un risc
més elevat de conflictivitat intercultural.

6.5. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’eliminació per
part del Govern de les Illes Balears de la Fundació contra la
violència de gènere.

6.6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar creant infraestructura i residències
de dia per a les persones dependents.

6.7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dedicar el 0,7% dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma per al 2008 a la cooperació.

6.8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finalitzar les obres de les residències socials
(malalts d’Alzheimer, discapacitats psíquics...) actualment en
construcció a l’illa d’Eivissa i assegurar el finançament
necessari per al seu funcionament per al futur. Igualment, a
construir una residència geriàtrica al municipi de Sant Josep.

7. Política econòmica

7.1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb el Govern de l’Estat
l’equiparació de la nostra comunitat a la comunitat canària
quant al finançament extra que rep aquesta en concepte
d’insularitat.

7.2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a garantir en els seus pressuposts generals per a l’any
2008 el compliment de la disposició transitòria novena del nou
Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, garantint una
inversió de 600 milions d’euros per a l’any 2008 per part de
l’Estat.

7.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, en el termini de sis mesos, el nou
règim especial per a les Balears i a negociar amb l’Estat
compensacions proporcionals similars a les que han rebut les
comunitats autònomes de Catalunya i Andalusia.
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7.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda,
prevista al nou Estatut d’Autonomia, compti amb la
participació de l’únic grup de l’oposició.

7.5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar el diàleg amb el sector agrari i a
establir mesures concretes i urgents per compensar l’increment
dels costs d’aliments per al bestiar que han situat aquest sector
al límit de la fallida; per això el Parlament insta també el
Govern a pagar d’immediat las ajudes pendents als
agricultors.

7.6. El Parlament de les Illes  Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar abans de sis mesos el Projecte de llei
de transposició de la Directiva Bolkestein, consensuant-la amb
el sector comercial, els representants socials i les forces
polítiques de la comunitat.

7.7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
gestionar davant el Govern de l’Estat la concessió d’ajudes
especials al transport “d’insumos” agrícoles i ramaders a les
Illes Balears a fi d’abaratir els costos de les explotacions
agràries.

7.8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar la normativa d’urbanisme
comercial prevista a la Llei d’acompanyament dels pressuposts
de l’any 2007.

8. Salut

8.1.  El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la decisió
del Govern de les Illes Balears de continuar les obres de
construcció del nou hospital de referència de les Illes Balears
al solar de Son Espases i rebutja la poca solvència de les
promeses electorals formulades pels partits que conformen
l’actual pacte de governabilitat i que donen suport al Govern.

8.2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a crear
una ponència dins la Comissió no permanent de Salut, amb
participació de tots els partits polítics i del Govern per aprovar
un text d’un pacte per a la salut a les Illes Balears.

8.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a finançar part de la construcció del nou hospital de
referència de les Illes Balears.

8.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a  donar a conèixer les activitats previstes que, en
matèria de tabac, pensa dur a terme l’Ib-Salut durant els anys
2007-2008 i a fer efectiva una inversió de 330.000 d’euros
amb la finalitat de prevenir el tabaquisme entre els joves.

8.5. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
construir un annex al nou hospital de referència de Balears,
Son Dureta, situat a la finca de Son Espases, per destinar-lo a
l’habitatge i serveis per als malalts i familiars procedents de
Menorca, Eivissa i Formentera.

8.6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir els temps màxims de resposta sanitària

prevists al Decret de garanties de demora actualment vigent i
a publicar trimestralment a la pàgina web de l’Ib-salut les
dades sobre llistes d’espera i els concerts o convenis amb el
sector privat.

8.7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar l’estratègia de salut mental
aprovada amb el consens dels professionals del sector.

8.8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar el Pla sociosanitari i a dur una
actuació coordinada entre tots els departaments del Govern
mitjançant la Comissió delegada i amb els consells insulars.

8.9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reconvertir l’actual Hospital Monte Toro  en
recurs sociosanitari.

8.10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre mesures immediates per tal de fidelitzar
els especialistes sanitaris al nostre servei de salut,
especialment a les illes de Formentera, Eivissa i Menorca.

8.11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar la Facultat de medicina a les Illes
Balears i a presentar de manera immediata el programa de
feina per tal d’aconseguir-ho.

8.12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme la construcció d’un nou hospital a
l’illa d’Eivissa.

8.13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les inversions necessàries per a la
construcció de centres d’atenció primària a l’illa d’Eivissa,
especialment a Vila (Sa Colomina), Sant Joan (Centre de salut
i atenció primària) i a Puig d’en Valls.

9. Serveis socials

9.1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa un pla de subvencions per a les
famílies de les Illes Balears que duguin a terme adopcions o
acolliments  familiars.

9.2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’elaboració d’un pla integral d’atenció a la
viduïtat.

9.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar la llei d’alcohol de les Illes Balears.

9.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure les polítiques que fomentin la
natalitat, que reconeguin el dret a decidir sobre l’educació
dels fills i que, sobretot, dissenyin mesures especifiques per a
les famílies.

10. Medi ambient

10.1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de recursos hídrics de Menorca
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i a dotar-lo econòmicament, amb la màxima urgència possible,
durant l’any 2008.

10.2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar la Comissió Interdepartamental del
Canvi Climàtic per tal de coordinar la transversalitat dels
diferents departaments del Govern en les accions sobre
aquesta matèria.

10.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el subministrament d’aigua potable al
conjunt dels municipis de les Illes Balears i a establir  una
tarifa única per al preu de l’aigua en alta.

10.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instalAlar un major nombre de fondejos
ecològics en els LIC marins i altres indrets per tal de preservar
les praderies de posidònia.

10.5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la política de protecció de nous
espais naturals en base a la Llei per a la conservació dels
espais de rellevància ambiental (LECO).

10.6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar continuïtat a la tasca que, en relació amb
la depuració d’aigües, ha portat a terme l’equip del Govern de
la passada legislatura, incloent la construcció de la
depuradora de Vila, a Eivissa, prevista a la Serra des Collet
mitjançant l’acord entre el Govern de les Illes Balears, el
Consell d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa, així com a les obres
de remodelació integral de l’EDAR de Santa Eulària des Riu,
el colAlector de Sant Carles, la supressió del colAlector de Santa
Gertrudis. Igualment a Sant Joan s’ha de construir a Portinatx
una nova EDAR i ampliar la de Sant Miquel.

10.7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar i executar un pla de neteja dels
torrents de l’illa d’Eivissa durant l’any 2008. Igualment i
conforme es recull a l’informe del Ministeri de Medi Ambient,
a netejar i recuperar la desembocadura del riu de Santa
Eulàlia, especialment el seu fons marí.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Anam a defensar les nostres propostes de resolució que pot ser
aquest debat, el darrer debat que es produeix, o el darrer
moment del debat en què es produeix les propostes de resolució
pot ser que estiguem cansats i no li donem la importància que
pertoca, però jo, dins aquest to que s’ha tingut en aquest debat,
diria que és tan important com els primers, per una raó molt
senzilla, perquè aquí ara davallam a la concreció, a una
concreció en la qual expressam no només de paraula i per escrit
el que ens proposam fer, sinó que expressam un compromís
mitjançant el vot, i per tant el que s’acorda aquí són les
polítiques actives les quals ens comprometem dur endavant en
colAlaboració amb el Govern, amb la resta d’administracions o
institucions.

D’entrada els he de dir que aquesta per a nosaltres és una
tasca que resulta fàcil avui, perquè totes elles entenem que

estan perfectament justificades i dic que és fàcil, a més a més,
perquè, una vegada enquadrades en el seu propi context en què
s’ha produït el debat, venen acompanyades d’una coherència,
entenem, és una opinió subjectiva, amb tot el que s’ha dit aquí
i sobretot, els ho he de dir, i crec que vostès ho agrairan que els
estalviï la seva lectura, perquè les tenen, que la coherència, n’hi
pot haver unes quantes que siguin més de càrrega política, com
també ho són d’altres formacions polítiques, però que la gran
majoria són el resultat de les manifestacions, de les
declaracions d’intencions fetes pel nostre president de la
comunitat autònoma i fetes, com no, per les alternatives
proposades per la nostra portaveu.

Per tant, aquest portaveu que els parla, a més a més que
aquestes propostes ja els dic que són molt pensades, també
entenem que són unes propostes dinàmiques, que miren el futur
i volen mirar el futur amb decisió, perquè aquest govern posi la
maquinària en marxa i la maquinària en marxa de governar, i la
maquinària en marxa de governar és avançar i que llevi ja la
marxa enrera perquè podem tenir un accident, i que, per tant,
deixi ja de banda de desfer tot el que ha fet un altre govern, que
ja no hi és, que ja li han passat comptes i que es dediqui a
governar en positiu. I utilitzant aquesta paraula, també els he de
dir que les nostres són unes propostes actives, entenem que són
unes propostes molt lleials, que són unes propostes molt
positives i que en cap moment es dediquen a posar el dit dins
l’ull de ningú. Jo no he de caure en la temptació que potser
hagués caigut ahir el capvespre, després de certes intervencions
de qualque portaveu, però quan vaig veure que el president de
la comunitat autònoma no hi dedicava ni un segon a les
reflexions que ens havia fet qualque portaveu, jo no hi dedicaré
ni mig segon, per tant que vagi per endavant que nosaltres no
ens tallarem una mà. Nosaltres volem donar la mà a aquest
govern, per seguir avançant, per ajudar a caminar i per arribar
a grans acords, a grans pactes. Crec que aquesta legislatura és
una legislatura vital per a la nostra comunitat autònoma, amb
independència de qui sigui allà o qui sigui aquí, hi ha acords
que han de sobrepassar les nostres normals i legítimes
aspiracions com a partit. Acords com el desenvolupament de
l’Estatut, aquest és un gran pacte que va proposar la nostra
portaveu. Acord per un pacte per la salut; acord per un pacte
per l’educació i acord per un pacte de política territorial, crec
que aquests són els grans acords, els grans eixos que han de
marcar aquesta legislatura i d’acord.

Les nostres propostes hauran vist vostès que venen
agrupades en deu grans blocs; podríem dir per què aquests deu
i no d’altres? Perquè si vostès repassen la conferència que va
donar el nostre president a Madrid i que després va traduir aquí
en català de les illes en el seu debat, veuran que són coherents,
veuran que aquestes són les propostes que el president ens fa,
matisades en qualque cas amb les aportacions fetes per la
nostra portaveu. Perquè mirin, aquest grup parlamentari, liderat
per la nostra portaveu, té molt clar que el paper de l’oposició
és controlar el Govern, presentar alternatives i arribar a acords,
aquests són els tres eixos fonamentals, i crec que ahir açò es va
demostrar.

Per tant, un primer bloc fa referència a la lleialtat
institucional; no hi ha cap problema si hem d’entonar mea
culpa tots, entonem, hi ha una nova legislatura, anem que aquí
s’instalAli la lleialtat institucional; què vol dir lleialtat
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institucional? La lleialtat institucional és que no hi hagi més
greuges comparatius entre l’Estat i la nostra comunitat
autònoma o entre la comunitat autònoma i ajuntaments o entre
comunitat autònoma i consells insulars, lleialtat institucional
vol dir que no es governi en funció del color polític que és a un
lloc o a l’altre; lleialtat institucional vol dir que tots junts, tots
junts, facem front comú per reivindicar el que és just, no
quimeres o utopies, sinó el que realment és just; que tots junts
reivindiquem que els convenis s’acompleixin, que tots junts
reivindiquem que la finançació que està pactada a l’Estatut
d’Autonomia sigui la finançació que realment vengui a la
nostra comunitat autònoma; que tots junts reivindiquem un
paper central de la nostra comunitat autònoma dins el panorama
polític de l’Estat espanyol.

Podran dir també que han fet algunes de les propostes que
no són positives, que són unes propostes crítiques; no, no són
crítiques, nosaltres entenem que són propostes realistes i
positives, per què? Perquè positiu és rebutjar l’incompliment
dels convenis de l’administració central cap a la nostra
comunitat autònoma; perquè positiu és denunciar que el
tractament que s’ha fet a aquest grup parlamentari a principi de
legislatura respecte de tenir o no tenir una presidència d’una
comissió, és positiu poder-ho dir; crec que és positiu poder
rebutjar que s’estigui encara ocultant dades amb el tema del
metro o rebutjar que s’hagi agafat un informe de part, crec que
és positiu també poder-ho fer.

Però en qualsevol cas, el que anima a aquest grup són els
blocs d’acció de cara al futur, com és el d’infraestructures i
mobilitat, perquè es firmi aquest conveni ferroviari just, on hi
puguem participar amb el 2% en el pla d’inversions
d’infraestructures en el transport. Perquè el més aviat possible,
amb les garanties més correctes possibles, es posi en marxa el
metro i es deixi ja de fer demagògia sobre aquest assumpte,
perquè açò va en benefici dels ciutadans. Aquest és un tema
que ja està superat i els ciutadans el que esperen és que el
metro es posi en marxa perquè dóna un bon servei.

En el tema d’educació, en el tema de cultura, en el tema de
joventut, en el tema d’esports tenen tot un seguit vostès de
propostes, com és la proposta mateixa que la tercera llengua
sigui ja un fet real en el proper curs escolar; que no es paralitzi
el decret de trilingüisme; una proposta que es posi en marxa, es
torni a reactivar l’Observatori per a la Convivència; la proposta
del Pla de formació artística i la proposta que el president
d’Espanya, el nostre president, el Sr. Zapatero, compleixi ja la
seva paraula donada de dotar d’un ordinador per a cada dos
alumnes i que per tant es faci real aquest ensenyament de
qualitat, que es lluiti contra el fracàs escolar. D’aquí que jo
anunciava i la nostra portaveu anunciava aquests grans pactes
en aquests grans quatre tema.

En tema d’habitatge, Sr. President, ens tindrà al costat; Sr.
Conseller, ens tindrà al costat, ens tindrà al costat, no per
qualificar sòl rústic per fer habitatge, sinó per aprofitar tot el
que hi ha ja en el Pla territorial de Mallorca, que hi ha prou sòl
habilitat, que encara que sí que tengui amb la nova llei del sòl
li podrien dir que és rústic, però que la taca és àrea
d’harmonització o àrea de creixement. Idò les àrees
d’harmonització i les àrees de creixement potenciem-les perquè
és allà on han de créixer naturalment. El que no seria lògic és,

tenint açò ja a un pla territorial, que afectessin sòl rústic. I
tothom sap què vull dir, quan dic sòl rústic. Si és en aquest
camp ens tendran al costat. Facem un pla per l’habitatge tots
junts, tal com va dir la nostra portaveu. No és que ho digui
aquest portaveu, eh?, o sigui jo actuo de parte, és el que va dir
la nostra portaveu al nostre president. En aquest sentit estigui
tranquil, Sr. Conseller, estigui tranquil, Sr. President, que
aquests 29 diputats donaran suport per arribar a un pacte per
l’habitatge sempre que es facin dins aquest camí.

Quant a tema de treball, immigració, política d’igualtat i
(...). Bé, he de reconèixer que jo aquí no som massa objectiu,
per raons personals òbvies, una persona sensibilitzada amb
aquest tema. Tot quant la nostra comunitat faci per afavorir els
menys afavorits és el millor que podem prestar els polítics a la
societat, i açò no té color polític, i açò no pot ser un marxamo
ni de la dreta, ni de l’esquerra, ni de centre. Per tant totes les
polítiques que vagin encaminades a activar, a seguir el pla que
havia posat en marxa l’anterior govern de dotar
d’infraestructures de serveis socials tots els municipis de totes
les Illes, també estam nosaltres per colAlaborar.

En política econòmica, miri, en política econòmica, Sr.
President, vostè agafi la bandera que ens tindrà
d’acompanyants. Han de reivindicar el tractament de la
insularitat exactament igual que el de les Illes Canàries; no en
el que es refereix -perquè no m’agafin per demagògic- als
territoris ultraperifèrics que determina la Unió Europea, sinó en
el tractament que fa l’Estat espanyol a les Illes Canàries quant
a funcionaris, quant a desplaçaments. En açò també vostè, Sr.
President, ens hi tindrà.

Sra. Presidenta, acab perquè vostè és molt magnànima amb
aquest portaveu, però sí que els he de dir, senyores i senyors
diputats, que totes les nostres propostes tant de medi ambient
com propostes econòmiques vostès veuran que són en positiu.
Com deia Churchill la democràcia a vegades és saber-se
doblegar davant les propostes que fan els grups de l’oposició,
i jo no els deman que es dobleguin, no sigui cosa que agafem
qualque hèrnia, però sí que els deman que acceptin aquestes
propostes perquè totes elles estan fetes des de la més bona
intenció, amb caràcter positiu, per posar en marxa aquesta
maquinària que es diu Govern de les Illes Balears, perquè si
feim açò hi guanyarem tots. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Per part del Grup Mixt i per un
temps de cinc minuts té la paraula la Sra. Suárez per fixar
posicions.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats i diputades, Sr.
Huguet, abans de res voldria fer un petit aclariment perquè jo
pensava que després de quatre mesos de legislatura tots
coneixíem els grups parlamentaris que formam part d’aquesta
cambra, i he vist en paraules de la Sra. Morell, que ha parlat
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abans, que ens deia de maneres diferents: ens ha dit Eivissa pel
Canvi i Esquerra Republicana, després ens ha dit Iniciativa pel
Canvi... Era simplement recordar, a ella i a tots, que el nostre
grup parlamentari es diu Eivissa pel Canvi. De la mateixa
manera que jo supòs que el Grup Popular té 28 diputats i no 29,
però això tampoc no m’afecta especialment.

Bé, passant ja a la qüestió de les propostes de resolució que
vostè ha presentat farem dues parts en aquesta exposició: una,
quines són aquelles propostes que nosaltres hem rebutjat i, una
altra, quines són a les quals donam suport. Pel que fa a les
primeres evidentment no podem explicar-la una per una i
simplement hem tractat d’agrupar, diríem, els principals motius
pels quals rebutjam determinades propostes de resolució.
Diríem que hi ha quatre raons fonamentals, i dins d’aquestes es
podrien incloure les diferents propostes, els motius pels quals
nosaltres no podem acceptar dites propostes. Són quatre
motius. 

En primer lloc, algunes perquè tenim un desacord absolut
amb el fons de les propostes, i nosaltres entenem que aquestes
propostes són usades d’alguna manera com una eina partidista
que busca, més que res, l’enfrontament amb els altres grups, o
bé amb el Govern de la comunitat, o bé amb el Govern de
l’Estat, i en conseqüència parlaríem quasi d’un ús pervers
d’aquestes propostes i no podem acceptar-les. En aquest cas
estarien incloses un bon grapat del primer apartat, però la
veritat és que n’hem trobat algunes d’aquest caire al llarg del
seu document.

En segon lloc tenim un segon motiu, que seria la inclusió de
terminis d’impossible compliment, i jo ja vaig fer aquesta
referència a alguna altra intervenció; el problema d’incloure
terminis del tipus d’urgència, immediatament, tres mesos, sis
mesos, etc., etc., nosaltres pensam que lleva credibilitat a
aquestes propostes i que l’única raó és posar aquest termini per
tal d’una vegada passat aquest termini poder demanar comptes
i realment constatar que s’han incomplert, i en qualsevol cas jo
dubto, diríem, de seu caràcter positiu, com vostè ha destacat.

En tercer lloc hi ha un altre grup de propostes que són
projectes que ja s’estan desenvolupant o que ja estan previstos,
amb la qual cosa dóna un poc la sensació que la intenció seria
usurpar el protagonisme, usurpar la capacitat d’iniciativa del
Govern, i pensam que això no és correcte. I una quarta raó és
que serien propostes que ja en aquesta cambra i durant aquesta
legislatura ja han estat rebutjades, no al ple però si en algunes
comissions; estic pensant en la Comissió de Salut, per exemple,
o en la Comissió d’Hisenda i Pressuposts. Per tant propostes
que ja han estat rebutjades lògicament no podríem donar-los
suport quan fa una setmana o dues setmanes que les hem
rebutjat.

Això seria pel que fa a les propostes diríem rebutjades, i ara
passaria a comentar les que acceptarem. Acceptarem un total de
14 propostes, que les aniré enumerant seguint el seu criteri
temàtic, i només em detendré en algunes d’elles que considero
més importants o més rellevants. Acceptarem i votarem a favor
de la proposta 2.9, que és la número 23. Per cert, una qüestió
formal que podria haver dit abans: jo agraeixo aquest format
que han presentat d’agrupacions temàtiques, però la veritat és
que la numeració que han fet hauria estat molt millor que

haguessin fet una numeració normal, perquè realment du a
confusió a l’hora, sobretot, d’omplir els papers. Per tant parlaré
de l’ordre numèric total. La número 23, deia, o 2.9, aquesta la
votarem a favor, i sí que em voldria aturar un moment en la
referència a educació, cultura, joventut i esports de les quals
votarem a favor la 28, la 30, la 31, la 35 i la 42. D’aquestes vull
detenir-me en el tema de la formació professional; nosaltres
pensam que és fonamental potenciar la formació professionals
i, sobretot, un dels problemes que és la combinació de la
possibilitat de compatibilitzar estudis i feina, raó per la qual
molts dels alumnes se’n van dels estudis perquè tenen la
possibilitat de treballar, amb la qual cosa aquesta possibilitat de
combinar treball i feina consideram que és molt positiu.

De la mateixa manera, i en coherència amb la nostra
identificació amb un pacte per la immigració i també amb els
plans d’acollida d’immigrants, consideram molt positiva la
número 35, i també la número 42 pel que fa al que s’està
demanant: simplement és la compensació del fet insular,
d’alguna manera, que és una cosa que ja està recollida al REB
i per tant sembla molt lògic demanar aquestes ajudes.

Pel que fa a turisme, votarem a favor de les 45 i 49, el
famós tema de la desestacionalització, i a més diríem que
aquesta votació és coherent perquè d’una banda nosaltres deim
que hem d’apostar per la desestacionalització i en segon lloc el
que feim és un exemple pràctic, un exemple pràctic que té a
veure amb un municipi, en aquest cas el de Santa Eulària des
Riu, i que a més és un bon exemple d’una mesura política que
no té en compte el color polític de l’ajuntament, cosa que jo he
de dir que durant la passada legislatura aquí no es va notar, i
puc fer la referència al boicot d’aquell govern cap a
l’Ajuntament de Vila pel que fa al Consorci Eivissa Patrimoni
de la Humanitat. Per tant un exemple concret del fet que aquest
govern no farà el mateix i nosaltres estem en aquesta línia.

Pel que fa a política d’habitatge votarem a favor de la
número 52, i no diré més coses perquè ja s’ha parlat prou de la
necessitat d’un pacte per l’habitatge.

Pel que fa a l’apartat número 6, de treball, immigració i
polítiques d’igualtat, votarem a favor de la 55, de la 58 i de la
61, i aquí he fet referència a la lluita contra l’atur, pensam que
és fonamental i a més que s’ha de fer una discriminació positiva
cap aquells sectors que tenen més complicat l’accés a la feina.
La referència a la dedicació del 0,7% del pressupost a
cooperació lògicament també hi votarem a favor.

I ja acabo. Passaríem al darrer punt, medi ambient, de les
quals votarem a favor la número 89, i donam la benvinguda -tot
i que ja s’ha fet aquí una declaració institucional- a un consens
en relació a la importància del canvi climàtic; i també la
número 91. Jo simplement faré una reflexió que ja m’hauria
agradat sentir el Partit Popular posicionar-se a favor de la
defensa de les praderies de posidònia en un cas tan clamorós
com és el port d’Es Viver a la platja de Ses Figueretes, però ja
està bé que, tot i que sigui mitjançant la instalAlació d’aquests
fondejos ecològics, també defensi les praderies de posidònia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
Unió Mallorquina té la paraula el Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Les propostes que votarà el meu
grup favorablement del Partit Popular, per no tornar a repetir
els números un per un, són 14; n’hi ha d’altres que es podrien
votar perfectament favorablement si no marcassin temps
concret al Govern, que amb el fons de la proposta hi estaríem
d’acord, però amb el temps no. 

La portaveu que m’ha precedit ja ha comentat concretament
les propostes. Seguint la numeració que fa el Partit Popular
tendríem la 2.9 que parla d’obres a l’exterior de Ciutadella;
d’impulsar el pla de formació artística, el pla de formació
professional, reconeixement de la formació professional,
potenciar les aules de primera acollida...; creim que tots aquests
temes són temes bàsics i hi estam totalment i absolutament
d’acord. Incrementar ajudes en el concepte de subvenció pels
desplaçaments esportius... Un tema de turisme, que en això jo
crec que hem coincidit tots els grups i especialment el nostre,
que és el de desestacionalitzar i proposar mesures. ColAlaborar
amb l’Ajuntament de Santa Eulària per al palau de congressos.
El descens de l’atur. Llei d’habitatge, n’hem parlat molt, ja, de
llei d’habitatge. Potenciar i consolidar la xarxa de mediadors.
El 0,7% de pressupost per cooperació... En definitiva creim que
són mesures raonables.

De canvi climàtic, també se n’ha parlat i ens felicitam que
en això coincidim tots els grups, i instalAlar un major nombre de
fondejos ecològics en els LIC. Per tant, repetesc, votarem que
sí a aquestes 14 propostes. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca el Sr. Llauger té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Portaveu del Partit Popular, per part del nostre grup també
votarem a favor de tota una sèrie de propostes de resolució de
les que presenta el Partit Popular, en concret, per esmentar-les
ràpidament, votarem a favor d’allò que té a veure amb el Pla de
formació artística, les pràctiques d’estudiants d’hoteleria,
prestigiar la formació professional, potenciar les aules de
primera acollida, les ajudes als equips pels seus desplaçaments
amb avió, la desestacionalització, el palau de congressos de
l’illa d’Eivissa, l’aprovació d’una llei de l’habitatge, la lluita
contra l’atur en especial per a dones i per a joves i per a
colAlectius desfavorits, la xarxa de mediadors culturals, el 0,7%
del pressupost per a cooperació internacional, la convocatòria
de la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic, els
fondejos ecològics i el pla de neteja dels torrents d’Eivissa.
Totes aquestes propostes del Partit Popular tendran el suport
del nostre grup parlamentari.

Pel que fa a la resta, la majoria, a part d’algunes que tenen
una clara intencionalitat política, la majoria fan referència o bé
a coses que el Govern ja fa, o bé posen terminis perquè el
Govern faci en el termini d’un any, o de sis mesos, coses que el
govern anterior no va poder fer en quatre anys, o coses que
simplement no compartim. Per tant la resta de les propostes de
resolució del Partit Popular tendran el vot contrari del nostre
grup. 

Per cert, a una intervenció anterior semblava que el Partit
Popular passava pena respecte que els altres grups no
presentassin propostes referents a l’illa de Menorca. Els
membres dels partits que conformen el Grup Parlamentari
BLOC i PSM-Verds de Menorca tenen consellers i tenen gent
implicada en la gestió en el Govern actual, i aquesta gent, en els
120 dies que duim de tasca de govern, ja s’ha dedicat a resoldre
problemes que quatre anys de discriminació per part del
Govern anterior del Partit Popular va tenir l’illa d’Eivissa. En
concret ja s’han solucionat qüestions que tenen a veure amb les
deficiències de serveis socials, amb el pagament de conveni de
transport i amb inversions en promoció industrial. Nosaltres
pensam que obres són amors, això és una demostració de
menorquinisme, això és una demostració de compromís amb
Menorca i no el que es pugui dir des d’aquesta tribuna.

Algun comentari sobre alguna de les propostes que votarem
en contra. En primer lloc em vull referir a aquelles que fan
referència a matèria ferroviària. Nosaltres estam amb el tren, i
nosaltres estam amb el tren molt més d’allò que va poder
demostrar el Partit Popular durant els anys que ha governant.
Estam amb el desenvolupament del tren i estam amb la
reivindicació que hi hagi finançament estatal per al tren. En
aquest sentit nosaltres compartim el fons de moltes de les seves
propostes, i estam treballant perquè la proposició no de llei que
el Partit Popular durà en aquest plenari dimarts que ve tengui
una alternativa, tengui una esmena, tengui una contraproposta
per part nostra que digui allò mateix que aquest parlament va
aprovar per unanimitat l’any 2004. En aquest sentit i en la
reclamació que hi hagi més finançament i millor finançament
per al tren, ens hi trobarem.

De totes maneres en la qüestió de matèria ferroviària ens
crida poderosament l’atenció una de les propostes de resolució
del Partit Popular, que diu que rebutja la paràlisi de la
Conselleria de Mobilitat per solucionar els problemes del
metro, així com la paralització del metro per motius polítics. A
mi m’agradaria saber, Sr. Huguet, si qui ha redactat aquesta
proposta de resolució era a la compareixença del conseller de
Mobilitat, on va explicar els problemes del metro de Palma,
perquè si hi era no entenem que encara es pugui parlar de
paralització per motius polítics; qualsevol persona que hagués
estat en aquella compareixença, que hagués vist les imatges,
que hagués atès a les explicacions, sap que qualsevol persona
raonable en la pell del conseller de Mobilitat hagués aturat el
metro de Palma en aquelles circumstàncies, encara que sigui
per responsabilitat.

També vull fer una referència a la proposta número 5, que
parla d’inversions estatals en sentit genèric. Diu literalment: “El
Parlament constata que la nostra comunitat autònoma és una de
les que ha rebut menor inversió estatal durant els darrers quatre
anys”. Sr. Huguet, nosaltres també ho constatam, constatam
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literalment que aquesta comunitat autònoma és una de les que
ha rebut menor inversió estatal durant els darrers quatre anys,
però també constatam que va ser així durant els quatre anys
anteriors, i durant els quatre anteriors a aquests quatre. Per tant
nosaltres estaríem d’acord amb una resolució que digués que
històricament aquesta és una de les comunitats autònomes que
rep menys inversió estatal, però nosaltres pensam que és fer
trampa dir que durant els quatre anys que coincideixen amb el
govern a Madrid del partit que no és el seu, del Partit
Socialista, aquesta ha estat una comunitat autònoma
discriminada. Ho ha estat històricament, i jo crec que tots hem
d’anar plegats a resoldre aquesta discriminació històrica.

Dos comentaris més, i acab, sobre dues resolucions en
concret, perquè vostès han tengut temps de repassar totes les
nostres perquè eren 24, i nosaltres en 5 minuts no podem
repassar les 94 o les 95. Una és la número 10, sobre la
inexistència del concepte Països Catalans. En aquestes
propostes de resolució, senyors del Partit Popular, no duen res
de corones ni de banderes, però hi duen els Països Catalans, i
parlen de la seva inexistència jurídica. El problema és que
nosaltres no entenem el concepte d’inexistència jurídica; no
existeixen, lògicament, com un concepte d’una realitat política,
però no sabem què vol dir exactament una inexistència jurídica,
i defensam que és un concepte existent per referir-se a una
realitat cultural de terres que parlen una mateixa llengua, i que
també és una expressió per referir-se a una aspiració política
legítima. En aquest sentit no entenem aquesta proposta de
resolució de la inexistència jurídica dels Països Catalans.

I finalment una referència a la número 52, una de les que
votam a favor, que parla d’instar a l’adopció d’una llei de
l’habitatge. Ja dic que és una de les que votam a favor;
nosaltres també volem que hi hagi una llei de l’habitatge i
volem -i ho vull recalcar aquí- que sigui una llei integral, que
hi hagi actuacions a sòl urbanitzable existent, a sòl urbà
existent, construcció de nous habitatges, mesures per treure al
mercat els habitatges buits, promocionar el lloguer, la
rehabilitació... En aquest sentit pensam que una de les prioritats
d’aquesta legislatura és efectivament que hi hagi una completa
llei de l’habitatge.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull anunciar que el nostre vot
favorable també serà a les mateixes propostes que ha anunciat
la resta de portaveus dels altres grups, i per evident falta de
temps, amb cinc minuts no puc argumentar el vot en contra a la
resta de les propostes presentades pel Grup Popular. Per això
em referiré a algunes de les més rellevants d’aqueixes que s’han
presentat.

Parlen d’inversions ferroviàries. Ara reclamen aportacions
milionàries per part de l’Estat lligades al PEIT, vostès que fins
ara s’han dedicat, en temes d’infraestructures en transport, a fer

pràcticament autovies i autopistes i poca cosa més, i a més a
més no varen aconseguir, quan governaven vostès a Madrid,
que els seus els aportassin ni un sol euro més per un conveni
que només contemplava aquelles restes d’un conveni del 98, de
1998. Ara, quan està assegurada i garantida l’aportació de
l’Estat de més de 560 milions per nous convenis, quan està
assegurat i garantit perquè així s’ha dit públicament que es
negociarà i s’arribarà a un acord d’un nou conveni per a
transport públic que contemplarà propostes en tren i en
transport per carretera, vostès es despengen amb aqueixa
proposta. Demanen noves línies ferroviàries; és curiós, perquè
vostès en quatre anys no varen fer ni un sol metre, ja no dic
quilòmetre, ni un sol metre de nova línia de tren, ni un sol
metre. Ara, això sí, gastaren fins i tot allò que no estava escrit
en un metro que fa aigua per tots els costats, i dic que no estava
escrit perquè no estava ni en el seu programa electoral ni en el
Pla director sectorial que vostès mateixos aprovaren. Ara
reclamen noves línies.

Paralització del metro per motius polítics. Això té tela. Jo
crec que només té una explicació; l’explicació és que la seva
portaveu en aquella compareixença del Sr. Conseller de
Mobilitat, on va explicar clarament quina era la situació del
metro en aquells moments i on es varen veure nombroses fotos
d’estacions de metro inundades, crec que només hi ha una
explicació: la seva portaveu dormia perquè, si no, no s’entén,
i crec que no són vostès els més indicats per donar lliçons
d’eficiència i eficàcia a l’hora del metro, no són vostès els més
indicats.

Ens parlen del cost de les autovies d’Eivissa. Està bé que en
algun moment es preocupin del que costen aqueixes autovies
d’Eivissa, però per què no es preocuparen quan pagaren per
projectes de 130 milions d’euros, vostès han pactat i han
acordat pagar-ne 500? Això no els va preocupar, veritat, i a
més diuen que aquest import de l’auditoria vagi destinat a
propostes d’habitatge; segurament si vostès haguessin utilitzat
aqueixa diferència de 130 milions de projecte als 500 que
pagaran a les empreses adjudicatàries s’haguessin pogut fer
moltes propostes més en habitatge que els 800.000, al voltant
dels 800.000 euros que pot costar aqueixa auditoria. Una
miqueta de coherència, senyores i senyors diputats.

Demana, a més, ara en tema d’habitatge, reducció dels
impostos per la compra, per l’adquisició d’habitatge. I per què
no ho feren vostès?, i per què no ho feren vostès? No, no. Sap
què varen fer vostès? El que varen fer vostès va ser incrementar
els actes jurídics documentats del 0,5 a l’1, i això afecta totes
les compres d’habitatge; això sí que ho varen fer, reduir
impostos no varen fer vostès res. La seva política d’habitatge
se centrava a legalitzar mansions, com ja s’ha conegut, del Sr.
Cretu, o nombrosos xalets construïts en sòl rústic sense
llicència. Aqueixa era la seva política d’habitatge, no l’altra.

(Remor de veus)

Ens parlen de les residències d’Eivissa. Mirin, les
residències d’Eivissa són una claríssima mostra de totes
aquelles maniobres que fan vostès amb el tema de contractes
d’adjudicació d’obra; quasi totes han duplicat el pressupost pel
qual varen ser adjudicades, quasi totes, i segurament alguna
d’elles irregularment. I el que haurien d’explicar és quins
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compromisos tenien vostès o adquiriren vostès quan
adjudicaren aqueixes obres amb les empreses constructores.

Aigües depurades a Eivissa. Com s’atreveixen a criticar
l’actual conseller, que ha decidit invertir en el manteniment
d’aqueixes depuradores, quan vostès feren el gran ridícul l’estiu
del 2006 amb el que va passar a Eivissa i només a causa que
vostès no invertiren ni un sol euro en manteniment?, i ara
s’atreveixen a reclamar? Pensin una miqueta abans d’això.

Però, mirin, podríem parlar de moltes més, però resumint jo
crec que darrerament per part dels diputats del Grup Popular es
parla molt, s’utilitza molt la paraula coherència, i jo crec que
s’utilitza però no se sap el significat, i explicaré per què. En el
debat d’avui és de suposar que les propostes que es presentin
com a mínim han de tenir un cert lligam, una certa relació amb
el discurs de la seva portaveu en el dia d’ahir, i aquí és on
comença a fallar el que dèiem abans: aquí notam a faltar
aqueixa coherència i aquest sentit comú, i el diré per què. La
Sra. Portaveu va anunciar i va proposar tres grans pactes: salut,
educació i habitatge. De 94 propostes que presenta el Grup
Popular ni una sola fa referència a cap d’aquests tres pactes, ni
una. Va oferir la Sra. Portaveu els seus 28 diputats, bé, més
aquest diputat que tenen desterrat en el Grup Mixt, va oferir
tots els seus diputats per als grans temes.

(Remor de veus)

Ni una sola proposta en aquest sentit, ni una sola. Va
reclamar..., va reclamar també...

(Aldarull a la sala)

...deixar a un costat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor... Per favor, ja estem a punt d’acabar.

EL SR. BONED I ROIG:

Va reclamar deixar a un costat la crispació i va reclamar
tornar...

(Rialles i aplaudiments)

...i va reclamar tornar al camí..., i va reclamar tornar al camí
de la cortesia parlamentària...

(Més aplaudiments i remor de veus)

...i en prova d’això..., i en prova d’això, d’aqueixa proposta,
i perquè es visualitzi que realment això és el que volen, les tres
primeres propostes de resolució que presenten. La primera:
acusen el Govern de l’Estat de deslleialtat. La segona acusa el
Govern de les Illes Balears de deslleialtat institucional. I la
tercera, i la tercera diu que lamenta i rebutja...

(Continuen els aplaudiments i les veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor..., una mica d’ordre i deixin acabar el portaveu,
que l’estan interrompent.

EL SR. BONED I ROIG:

La tercera, la tercera diu, senyores i senyors diputats, que
lamenta i rebutja l’actitud del Grup Parlamentari Socialista per
la seva manca de tarannà democràtic ...

(Aldarull a la sala i aplaudiments)

... això és oferir consens i això és voluntat d’abandonar la
crispació. Senyores i senyors diputats, un portaveu d’abans
parlava de les propostes del Partit Socialista i deia que eren de
revengisme, aquestes propostes què han de ser, què són per al
Partit Popular aquestes propostes, no és revengisme això, com
ho hem de dir? Demanaríem una cosa, simplement, més
coherència, més seriositat, menys hipocresia, menys cinisme
polític i que tots siguem conscients que el Partit Popular té una
història a la seva esquena i no la pot oblidar.

Gràcies.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es farà un recés de
deu minuts per tal de negociar les diferents transaccions que
han arribat a aquesta Mesa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, passam a votar. La primera
votació són les propostes de resolució del Grup Parlamentari
Popular. Entén aquesta presidència que les propostes de
resolució núm. 23, 28, 30, 31, 35, 42, 45, 49, 52, 55, 58, 61, 89
i 91 són aprovades per assentiment. És així, senyores i senyors
portaveus? Doncs queden aprovades per assentiment.

Passam a votar la resta de propostes del Partit Popular.

Passam a votar. Votam.

Resultat de la votació: sí, 28; no, 30; cap abstenció.

Passam a la votació de les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Mayans. Donam per aprovades per
assentiment les propostes núm. 1, 9, 12, 24, 28 i 30. És així,
senyores i senyors portaveus? Passam, doncs, a la votació de la
resta de propostes del Sr. Mayans.

Passam a votar. Votam.

Resultat de la votació: sí, 28; no, 30; cap abstenció.

Passam a la votació de les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Socialista. Per assentiment entén aquesta
presidència que quedarien aprovades les núm. 2, 3, 4, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 31 i 23. És així,
senyores i senyors portaveus? Doncs aprovades aquestes per
assentiment, passam a la votació de les propostes núm. 1, 18,
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20, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 6, 7, 14 i 16. La 34 està
retirada.

Votam.

Resultat de la votació: sí, 30; no, 28; cap abstenció.

Passam ara la votació de la proposta socialista núm. 15.

Passam a votar. Votam.

Resultat de la votació: sí, 29; no, 28; cap abstenció.

I passam a votar les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina. Entenem que es donen
aprovades per assentiment les propostes núm. 2, 3, 4, 6, 7, 8,
13, 14 i 5. És així, senyores i senyors portaveus? Passarem,
doncs, a la votació de les propostes d’Unió Mallorquina núm.
1, 9, 10, 11 i 12.

Passam a votar. Votam.

Resultat de la votació: sí, 29; no, 28; cap abstenció.

Posarem nous els sistemes de votació, perquè aquesta
presidència ja més expressiva crec que no pot ser. 

Si els sembla bé, doncs, com que no altera la votació,
passaríem a votar les propostes del Grup Parlamentari Mixt,
propostes de les senyores Marí i Suárez. Entenem aprovades
per assentiment les propostes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15,
16, 19, 22, 23 i 24. És així, senyores i senyors portaveus?
Doncs, passaríem a votar la proposta núm. 10. 

Passam a votar. Votam.

Resultat de la votació: sí, 29; no, 2; abstencions, 26. Atès
que no hi ha alteració de la votació, si els sembla bé als senyors
del Partit Popular, ho deixaríem així, els sembla bé?

I passam ara a votar les propostes del Grup Mixt, Eivissa
pel Canvi, núm. 6, 11, 12, 17, 18, 20 i 21. 

Passam a votar. Votam.

Resultat de la votació: sí, 30; no, 28; cap abstenció.

Passam ara a la votació de les propostes de resolució del
BLOC per Mallorca i PSM-Verds. Entenem que queden
aprovades per assentiment les propostes 1, 3, 4, 6, 7, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 19, 21 i 22. És així, senyores i senyors
portaveus? Doncs, aprovades aquestes per assentiment,
passarem a la votació de les propostes 2, 5, 8, 9, 10, 13, 18 i
20.

Passam a votar. Votam.

Resultat de la votació: sí, 30; no, 27; cap abstenció.

I arribats a aquest punt de l’ordre del dia i havent d’aixecar
la sessió, el Sr. Flaquer em demana la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats, només és que amb l’ordenació de les distintes
votacions i a l’hora de passar els papers als serveis de la
cambra per poder facilitar aquestes votacions, ens hem adonat,
el nostre portaveu que duia aquest tema ens ho ha advertit, que
hi havia una equivocació quant al sentit del nostre vot a la
proposta 15 del Grup Parlamentari Socialista, que fa referència
a “la creació d’un consell de participació de les dones com a
òrgan d’assessorament i consulta per a totes les actuacions
encaminades a promoure polítiques d’igualtat entre dones i
homes”. Equivocadament hem donat un sentit negatiu al vot als
serveis de la cambra, hem votat també aquí negativament, no
volem que es repeteixi la votació, però sí volem que quedi en
acta que el vot del Partit Popular és afirmatiu en qualsevol cas
en aquesta proposta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Que consti en acta.

S’aixeca la sessió.
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