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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
 
D’acord amb el que preveu l’article 169 del Reglament del Parlament de les Illes 
Balears, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta les 
següents PROPOSTES DE RESOLUCIÓ com a conseqüència del debat general 
sobre l’acció política i de Govern: 
 
 
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol atac als drets lingüístics dels 

ciutadans i reafirma la seva voluntat de fer acomplir l’Estatut i la Llei de 
Normalització Lingüística pel que fa al dret a adreçar-se a qualsevol funcionari 
públic, a les Illes Balears, en llengua catalana. 

 
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Medi Ambient a no utilitzar 

arena procedent del litoral de Banyalbufar per a la regeneració de la platja de 
Cala Agulla. 

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

lluitant per aconseguir un sistema de finançament just, i el Govern de l’Estat a 
acomplir veritablement els compromisos efectuats al respecte. 

 
4. El Parlament de les Illes Balears proclama la necessitat d’un major control de la 

despesa pública a fi d’evitar qualsevol mena d’utilització indeguda dels fons 
públics. 

 
5. El Parlament de les Illes Balears constata la justícia i la necessitat de la 

reivindicació de la cogestió aeroportuària pels aeroports de les Illes Balears i 
insta el Govern de l’Estat a quan abans fer-la efectiva 

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

accelerar, en la mesura que el procediment estatutari ho faci possible, els 
traspassos de les competències que són pròpies dels Consells Insulars. 
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7. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat d’adequar la legislació 
sobre finançament dels consells insulars a les noves necessitats generades pel 
procés de traspàs de competències.  

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

negociant el traspàs de les competències sobre justícia previstes a l’Estatut 
d’Autonomia i el Govern de l’Estat a fer efectiu quan abans aquest traspàs amb 
una dotació suficient per a cobrir-ne les necessitats reals de les Illes Balears. 

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

un suport ferm i efectiu a l’economia productiva de les Illes Balears. 
 
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a fer les passes 

oportunes per decidir la ubicació i posar en marxa les accions necessàries per 
a la creació del Parador Turístic de Menorca. 

 
11. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a fomentar 

la creació de clústers empresarials mitjançant serveis d’assessorament, 
tutelatge i ajudes a la creació i als projectes que es desenvolupin.  

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

Unitat d’Innovació per impulsar l’ R+D+I empresarial i una oficina de vigilància 
tecnològica i d’acompanyament a la innovació empresarial.  

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

Mallorca el model de Contracte Agrari d’Explotacions similar al que se està 
aplicant a Menorca.  

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

nou impuls al Pla d’Infraestructures educatives 2010/2011.  
 
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a culminar, 

com abans millor, les negociacions pel traspàs al Consell Insular de Menorca 
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de la gestió de la Biblioteca Pública de Maó, l’Arxiu Històric i el Museu de 
Menorca. 

 
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat  a augmentar 

suficientment la dotació econòmica a les comunitats autònomes per tal que  
aquestes puguin donar compliment als drets establerts a la llei de dependència. 

 
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a ampliar el 

descompte per al transport a tots els residents legals a les Illes Balears, sigui 
quina sigui la seva nacionalitat. 

 
18. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que la llei de mediació 

familiar es modifiqui  per tal de fer possible una mediació des del sector públic. 
 
 
 
A la seu del Parlament, 23 de setembre de 2009 
 
 
 
 
El Portaveu, 
Gabriel Barceló i Milta 


