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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam aquesta
sessió plenària, i abans...

Per favor, Sr. Conseller.

...abans de començar amb el primer punt de l'ordre del dia,
que fa referència a preguntes, i segons s'informa a aquesta
presidència, aquesta presidència, i per acord dels diferents
portaveus dels grups parlamentaris, proposa al Ple de la cambra
si té cap inconvenient a fer una alteració de l'ordre del dia i
passar el debat i discussió de la interpel•lació com a punt cinquè
i el debat de creació de la comissió no permanent com a punt
quart. Hi ha cap inconvenient? Moltes gràcies. Així es farà, idò.

I.1) Pregunta RGE núm. 4722/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a motiu pel qual s'adquirí el solar anomenat sa Casa
Nova.

Passam al primer punt, que fa referència a preguntes. la
primera la formula l'Hble. Sr. Diputat. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a motiu pel
qual s'adquirí el solar anomenat sa Casa Nova. Sr. Diputat,
té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President. A Son Ferriol, al costat de la carretera de
Manacor, hi ha un solar gran conegut com sa Casa Nova que
va ser adquirit per acord del Consell de Govern de dia 30 de
desembre de la'ny 1988. Atès que no hem vist el més mínim
moviment en aquest solar, voldríem saber per quin motiu es
va adquirir aquest immoble.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contestar la pregunta, té la paraula el
conseller d'Agricultura.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. El terreny de sa Casa Nova, que és una
finca d'uns 49.000 metres quadrats de superfície es va adquirir
perquè s'hi construïssin naus per cedir a les diferents entitats
associatives agràries del sector hortofructícola perquè hi
poguessin acumular fruita per dur-la a Mercapalma. També
estava contemplat que hi cresquessin les instal•lacions del
Ibabsa. Finalment, s'havia parlat també de construir-hi el parc de
Bombers de Sefobasa. D'aquestos tres motius, les alternatives es
varen omplir amb altres solucions, des del moment en què les
entitat associatives agràries varen entrar dins el mercat comercial
a través d'un altre sistema, el problema d'Ibabsa es va solucionar
urbanísticament i no va fer falta el seu creixement, i allò de
Sefobasa es va crear a un altre lloc. Per això, en aquest moment,
la conselleria està preparant l'expedient de venda d'aquest solar,
ja que en aquest moment no es considera precisa la seva tinença.
Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Aquest solar va ser adquirit per un
preu aproximat de 46 milions de pessetes, segons les nostres
referències. Aleshores, supòs que se n'ha de fer un expedient de
desafectació i posar-lo a la venda. Voldríem saber, no sé si hauré
de fer una altra pregunta, però a veure si em pot contestar a quin
preu tenen previst vendre aquest immoble.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

En l'expedient de desafectació no se'n fixarà el preu; a l'hora
de treure'l a la venda, el més lògic serà per subhasta o per
concurs, tal com preveu la llei, i el valor el fixaran els perits o els
taxadors que hi hagin intervingut. La meva idea és que no hi
perdem sous, és a dir, millor si el podem vendre per 47 milions
que per 46. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 4933/96, de l'Hble. Sra. Diputada
Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inspeccions que s'han realitzat des del maig en matèria
agroalimentària.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Sra. Mercè Amer, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inspeccions que s'han realitzat des del mes de maig en
matèria alimentària. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, quantes inspeccions
s'han realitzats des del passat mes de maig en matèria
agroalimentària, mostres preses i analitzades, altres
expedients aixecats i sancions imposades, per part de la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria? Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Des del primer de juny, s'han pres 30 mostres, s'han fet
24 anàlisis, hi ha 37 actes aixecades, 7 expedients oberts i
3 sancions imposades.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, vol tornar a fer ús de la
paraula?

LA SRA. AMER I RIERA:

Sí, gràcies, Sr. President. Sens dubte, ens estam referint
a les inspeccions en productes importants com és ara el
formatge, el vi, l'oli, embotits, tots molt representatius de les
Illes Balears, i d'alguns, com l'oli, tots sabem els problemes
greus que tots coneixem. Per tant, aquest control de qualitat
que precisen tant aquest com altres productes
agroalimentaris, creu, Sr. Conseller, que és suficient i que
es garanteix amb aquestes inspeccions el que vostè
comentava l'altre dia, i que va sortir a la premsa, quant a
fomentar el control i la qualitat dels aliments produïts aquí,
a Balears, i sobretot, tenint en compte les seves paraules, si
creu suficient donar aquesta confiança a aquesta exigència
que tenen més els consumidors, tal com vostè deia. Aquesta,
sens dubte, ha de ser la imatge del s productes i la garantia
que hem d'oferir, i en tot cas després ja vendrà, així ho
entenem, la promoció i la comercialització. Aquesta ha de
ser, sens dubte, Sr. Conseller..., i amb això l'encoratjam a
continuar per tal de donar confiança al consumidor. Moltes
de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies. Simplement per contestar a la Sra. Diputada que crec
que aquest és el camí que s'ha de seguir. Crec que els inspectors
duen a terme una tasca adequada. I li agraesc profundament el
seu suport a aquesta política. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 4875/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a representant legal de l'Agrupació Forestal del
Mediterrani.

Passam a la següent pregunta, que formula el Sr. Diputat Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a representant legal de l'Agrupació Forestal del Mediterrani.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President. La setmana passada vàrem rebre la
documentació sol•licitada, per tant, ja sabem qui n'és el
representant legal. Retiram la pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

I.4) Pregunta RGE núm. 4924/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a finançament de les activitats de la Fundació Antonio
Maura.

La següent pregunta la formula el diputat Sr. Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finançament de les activitats de la Fundació Antonio Maura. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. En l'exercici normal del control
parlamentari per part de l'oposició, hi vàrem demanar un llistat
de les subvencions atorgades des de Presidència del Govern, on
ens vàrem trobar amb sorpresa a la relació de subvencions de
l'any 1994 que hi figurava la fundació Antonio Maura amb una
subvenció de tres milions de pessetes. Atès que és una fundació
íntimament lligada a les activitats del Partit Popular, demanam
al Govern quina és la raó per la qual el Govern finança les
activitats d'una fundació lligada al Partit Popular. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera de
Presidència, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Sr. Quetglas, i no hi va veure
també subvencions a fundacions lligades a altres partits?,
només hi va veure les del Partit Popular? Em pareix que no
les va mirar com toca, simplement perquè es tracta d'actes
culturals interessants on el Govern té participació. A la
millor no aquest any, però sí altres anys. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. En el torn de rèplica, dins el torn
de preguntes, no dóna temps a llegir-ne tota la relació, però
l'única fundació lligada a una activitat del Partit Popular és
l'Antoni Maura. Es pot llegir sencera, tot allò altre són coses
tan estrambòtiques com la Federació de trot o les monges de
no sé què, o coses d'aquetes, però la més nombrosa és la de
la fundació Antoni Maura, la més nombrosa. Aquí hi ha
dues qüestions, una qüestió de fons i una qüestió de forma.
La qüestió de fons és que les subvencions estan regulades i
que vostè hauria de contestar quina és la convocatòria
pública que ha regit l'atorgament d'aquesta subvenció, quina
ha estat la igualtat d'oportunitats que s'han concedit a la
resta de fundacions amb finalitat i objectius similars, quin
ha estat el control del compliment de les finalitats amb què
s'ha atorgat aquesta subvenció; són coses que és legal que el
Govern faci i, per tant, és exigible al Govern que les faci, sé
que no té resposta a això, perquè segurament els ha donat
aquesta subvenció a dit, i després hi ha una altra qüestió, si
m'apura, Sra. Estaràs, una qüestió estètica, és una qüestió
elemental, d'estètica elemental, el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, del Partit Popular, no pot
finançar la fundació Antoni Maura del Partit Popular, no ho
pot fer i no ho ha de fer. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera, té vostè la
paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa Estaràs
i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Em sap greu, Sr. Quetglas, però jo
contest al que vostè demana per escrit i, segons el reglament
d'aqueta cambra, només al que demana. La finalitat de la
subvenció seria una altra pregunta, però no tenc inconvenient a
contestar-la-hi, era l'organització de cursos d'estiu de la
Universitat del Mediterrani, però finançam altres fundacions,
com l'Emili Darder, vinculada a altres partits, perquè nosaltres el
que defensam són els interessos dels ciutadans. Una fundació,
estigui lligada on estigui, pot tenir actes culturals importants,
vostè no ho vol veure, a mi això em sap greu, però és totalment
correcte, i hi ha actes on té a veure el PSOE i també els finançam
perquè consideram que són actes culturals. Em sap greu, Sr.
Quetglas, però és així. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 4930/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a concurs de trasllat de funcionaris que pugui ser
utilitzat com un element de normalització lingüística.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a concurs de trasllat de funcionaris que pugui ser utilitzat com un
element de normalització lingüística. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. La pregunta s'ha redactada amb els termes que ens
agradaria que se'ns contestàs i que consti com a tal en el Diari de
Sessions.

"Té previst el Govern de la Comunitat que el proper concurs
de trasllat de funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma
pugui ser utilitzat com un element de normalització lingüística?"

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de la Funció
Pública, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA (José
Antonio Berastain i Díez):

Gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes. Nosotros no
vamos a utilizarlo como elemento en el concurso, es un
elemento, quiere decir que hay cinco módulos, cinco
baremos en un concurso de méritos y el catalán es uno de
ellos. Eso ha sido y ha regido hasta ahora. Concretamente,
en el último concurso de traslados que se convocó por el
boletín número 86 de 16 de julio del 94, de los cinco
módulos que regían un concurso de méritos uno era el
catalán, con un porcentaje que iba del 0,5 al 2,5 en puntos,
cuando normalmente la adjudicación de una plaza está en un
promedio de 10 puntos, quiere decir que ocupa el 25% de
valoración el montante global. Eso es lo que regía hasta la
fecha. Y ya le anuncio que si esto ya regía hasta la fecha y
hasta hace quince días manteníamos este mismo criterio,
nos estamos planteando una modificación del reglamento de
provisión, el reglamento de provisión es el reglamento que
regula el concurso de traslados propiamente dicho, entonces
intentaremos meter ahí unas modificaciones que estamos
perfilando, entonces no nos comprometemos en este
momento a decir qué nivel de exigencia de catalán vamos a
plantear en el próximo concurso, que no está convocado. De
momento nos mantenemos en los criterios tradicionales que
vienen contenidos en el BOCAIB número 86, como he
dicho, hasta la fecha, pero estamos abiertos a un estudio,
que no lo tenemos concretado, un estudio de modificación
de ese baremo para seguir exigiendo el catalán como un
requisito en el concurso, y es ahí donde está el factor de
diferenciación en relación con lo que se ha hecho hasta
ahora, pero no le puedo decir lo que vamos a hacer en el
futuro porque no lo tenemos definido y sí que le puedo decir
que de momento rigen las normas y pautas establecidas en
este boletín, y también le reitero que sí que vamos a trabajar
en una modificación de ese reglamento, dónde marcaremos
una pauta posiblemente distinta, pero no la puedo precisar
en este momento.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. Jo ja havia redactat la pregunta amb una
redacció, a veure si el Sr. Berastain, el Sr. Conseller, entenia
què volia dir jo, i veig que ho ha entès perfectament, és a
dir, utilitzar tots els sistemes de provisió i de mobilitat dels
funcionaris com un element de normalització de la funció
pública, perquè, és clar, tot i que el Govern de la Comunitat
Autònoma sol tenir per costum no contestar a allò que se li
pregunta, en general, això a vegades és bo perquè contesten
a una altra cosa que és molt millor que allò que demanaves,
i aquest és el cas d'aquesta resposta de la conselleria, signat
pel conseller dia 24 de setembre; diu: "En resum, doncs, el
fet que hi hagi pocs titulats de nivell expedits no és més que
la conseqüència natural de l'aplicació rigorosa del sistema",
i hem especificat que no se l'hi preguntava, però més amunt,
"un sistema més que té una orientació d'autoaprenentatge
molt marcada, amb la qual pretenem que sigui l'alumne en
darrer terme el responsable de la seva pròpia formació". És
evident que així no aconseguim normalitzar la funció
pública, com les pròpies dades que aporta la conselleria...

Jo li recomanaria que agafàs un estudi fet pel servei
d'inspecció tècnica del Ministeri d'Educació i veiés com la
inclusió d'un requisit per obtenir plaça en el concurs de
trasllat de mestres va triplicar en un any el nombre de
titulacions obtingudes; això és aplicar la normativa de
funcionaris per normalitzar una administració. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, vol fer ús de la paraula? Té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA (José
Antonio Berastain i Díez):

Muchas gracias. La verdad es que me he perdido en lo que ha
explicado, pero bueno, luego me lo explica particularmente y
seguramente me enteraré mejor. Sí que le digo que en la reforma
que vamos a plantear vamos a exigir un nivel de exigencia
superior en el concurso de traslados, y la verdad, sinceramente,
me he perdido, pero luego, si acaso, particularmente
profundizamos. Sí le digo que en el reglamento vamos a
establecer un requisito, como idea, eso vaya como idea, no como
un compromiso formal, de momento, para lo cual cuando uno
quiera acceder a una jefatura de negociado, sección o servicio
tiene que acreditar unos conocimientos previos de catalán
distintos de los del acceso, que tienen un nivel inmediatamente
inferior; quiero decir que hasta ahora, en el futuro, el acceso está
en el nivel A o B, según los grupos, y nos estamos planteando,
y vaya como un planteamiento en este momento filosófico
solamente, un nivel de exigencia inmediatamente superior para
los grupos que he dicho antes, por lo tanto, seria el B el C
respectivamente, pero es un planteamiento que, como digo, no
asumo como compromiso en este momento, que lo estamos
solamente estudiando.

Todo lo demás ya me lo explicara usted luego
tranquilamente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.6) Pregunta RGE núm. 4876/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a perceptor de les subvencions concedides a l'Agrupació
Forestal del Mediterrani.

La següent pregunta...

La manté, Sr. Diputat?

...que formula el diputat Sr. Pre Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a perceptor de les
subvencions concedides a l'Agrupació Forestal del Mediterrani.
Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, pot constar en el Diari de Sessions tal com està formulada
aquesta pregunta.

"Quina persona física o jurídica figura com a perceptor de les
subvencions concedides a la Agrupació Forestal del
Mediterrani?"

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Medi Ambient, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President, Sr. Diputat. El perceptor és Agrupació
Forestal del Mediterrani. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, la intenció d'aquesta pregunta
era saber si aquestes subvencions van finalment als
propietaris de les finques que s'estan reforestant. Segons la
normativa, aquestes subvencions consten de tres conceptes
distints: per una part la reforestació pròpia dita, per l'altra el
manteniment durant cinc anys i, finalment, una subvenció
per abandonament de rendes durant vint anys. Aleshores, el
que volem saber és si és la pròpia agrupació l'encaregada de
distribuir les subvencions als propietaris de les finques i, ja
que hi som, si tenen uns mecanismes de comprovació per
saber que es fa aquesta distribució correctament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President. Evidentment, Sr. Diputat, un pic que rep
la subvenció l'agrupació, hi ha una r(...)ció a beneficiaris
interns. Justament, el factor d'agrupació significatiu, perquè
és un interlocutor vàlid respecte d'un conjunt de propietaris.
Li'n podria llegir la relació completa, però són molts,
possiblement. El fet és que s'aplica la subvenció al titular de
la finca amb tres conceptes, com vostè diu bé, i es fa un
control aleatori de (...) de la subvenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 4925/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a nova taxa aeroportuària.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat
Sr. Francesc Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nova taxa aeroportuària. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. És una pregunta sobre la
valoració que fa el Govern de la Comunitat Autònoma sobre
l'anunci de la introducció mitjançant la llei d'acompanyament
dels pressupostos generals de l'Estat d'una nova taxa aèria, si
aquesta és realment un símptoma de discriminació cap a la
població insular per part del Govern central o si bé és una cosa
que no té cap importància i que no influirà gens en la nostra
economia, en la nostra competitivitat i en els nostres ciutadans.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Jo crec que vostè té raó en la seva qüestió. Efectivament, és
una taxa poc important, té un cost molt baix, 150 pessetes per
passatger no crec que faci mal a ningú. El cost dels paquets aeris
de vacances a les Illes Balears són prop de 30.000 a 50.000
pessetes, i pujar 150 pessetes a aquest cost no crec que faci que
cap turista deixi de venir a les Illes Balears i no crec que cap
ciutadà de les Illes Balears deixi de viatjar per un cost de 150
pessetes. Per altra banda, aquesta taxa no és un impost, no és un
gravamen sense contraprestació, sinó que és una taxa i, per tant,
com a taxa, té una contraprestació, la contraprestació d'aquesta
taxa és implementar uns nous sistemes de control, reforçar els
sistemes de control i de seguretat dels aeroports, en particular
dels aeroports del sistema aeroportuari de les Illes Balears, que
han de garantir que no puguin passar a les Illes Balears
situacions com la que recentment ha ocorregut als Estats Units,
on per un problema de seguretat hi va haver un atemptat a un
avió, amb els resultats que tots coneixem o els més propers que
han succeït a Espanya aquest estiu, que hi va haver ferits i fins i
tot o sé si hi va haver algun problema addicional, alguna gravetat
major, en el cas de l'aeroport de Reus; això determina que
l'organisme autònom Aeroports Nacionals consideri que s'han de
fer unes inversions addicionals en els aeroports per garantir-hi la
seguretat, no cal dir la importància que té per a les Illes Balears
que la imatge dels nostres aeroports sigui la màxima seguretat;
crec que una taxa de 150 pessetes en aquest sentit és una taxa
petita si això serveix per evitar que hi pugui haver qualsevol
problema d'aquest tipus.

Si vostè em diu si és discriminatòria, jo li n'he de dir que
sí, que entenc que és discriminatòria, quant que els
ciutadans dels territoris insulars, evidentment estam forçats
a utilitzar el mitjà aeri per desplaçar-nos i no tenim altra
alternativa, no podem viatjar ni en tren, ni en cotxe, etc. Per
tant, consideram que aquesta taxa és un factor més que
influeix en les reclamacions que nosaltres fem quant a
demanar una llei de règim econòmic i fiscal que compensi
aquests majors costos que tenim a les Illes, i aquest és un
mes dels que hi tenim, un més, com abans era el problema
de la gasolina, del qual vam parlar que aquí la teníem tres
pessetes més cara que a la península, o també els articles
que hi ha a tendes, que són a vegades..., estan establerts
aquí, venen el mateix aquí que a la península i que el cost
del mateix producte és aquí, a les Balears, més alt que a la
resta d'Espanya. Així, el que voldria demanar al Grup
Socialista és si consideram que aquesta taxa és el fet que pot
fer canviar la seva postura envers la Llei de règim econòmic
i fiscal. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, demani als serveis
de la cambra, en la qual cosa l'assessoraran, que aquí qui
fem preguntes som nosaltres i qui les respon són vostès, i no
a l'inrevés.

La taxa és un incompliment del Govern central. És
evident que la taxa suposa un incompliment d'aquell
compromís que va adquirir el Partit Popular de no
incrementar la pressió fiscal, perquè no hem d'oblidar una
cosa, Sr. Rami, és ver que la taxa té una contraprestació,
però és que aquesta contraprestació, que és la seguretat
aeroportuària, ara és un servei que s'està exercint però
gratuïtament, la diferència és que en el futur ens el cobraran,
però no és un servei nou que es posi, el servei existeix, el
que passa és que ara existeix gratuïtament i a partir d'ara es
cobrarà; per tant, la contraprestació és més que dubtosa,
perquè hem d'entendre que aquesta taxa la pagam quan
pagam els impostos normals i corrents o, en el seu cas, les
taxes aeroportuàries generals que com a passatgers estam
pagant. 

Però el problema que a mi em va inspirar la pregunta,
com vostè sap perfectament, no és aquest, Sr. Conseller,
sinó que el mateix dia que vostè, després d'haver fet unes
declaracions dient que aquesta taxa discriminava els
ciutadans de les Illes Balears, que era espantosa, que entre
tos havíem de fer pinya i força per aconseguir que Madrid
ens la llevàs, als ciutadans insulars de les Illes, el mateix dia
el Sr. Matas, reconvertit a la docilitat i a la mansuetud
evangèlica a què ens està acostumant després d'aquesta
reivindicativa etapa en la qual havia d'abanderar totes les
rebel•lions fiscals de la perifèria cap al continent, ens ve que
això no té importància i, a més, cap a la competitivitat, no
significa res. El mateix dia cridava l'atenció dels mitjans de
comunicació, sobretot la de les ràdios, amb la seva veu
d'alarma dient: "Madrid ens discrimina, no entenen la
insularitat", llavors sentim el Sr. Matas dient que això no és
res, que no té importància, són 30 durets, que qui no pot
pagar 30 duros?, amb la mateixa reconversió a la mansuetud
que acaba de demostrar vostè ara mateix.
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Miri, la taxa va en sentit contrari...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, moltes gràcies.

Passam a la següent pregunta.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President.

I.8) Pregunta RGE núm. 4877/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a problemes que impedeixen la continuació de les obres
en estacions de tren.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr. Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a problemes que impedeixen la continuació de les obres en
estacions de tren.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. D'alguns municipis ens han informat
que s'havien iniciat obres de restauració de reforma d'estacions
de tren i que, per alguna causa desconeguda, s'han paralitzat les
obres. És cert?, per quin motiu ha estat així?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, te vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i Pocoví):

Sr. Sampol, en aquest moment no hi ha cap problema que
impedeixi la continuació de les obres; de fet, s'han tornat a
començar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, vol tornar a fer us
de la paraula?

EL SR. SAMPOL I MAS:

Voldríem saber per quin motiu es paralitzaren. Gràcies.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i Pocoví):

Això és una altra pregunta, però la hi contestaré.

Hi va haver un problema entre l'empresa constructora
Entrecanales i Tabora i els tècnics directors de les obres,
que no s'entenien, les obres estaven paralitzades,
efectivament, ho han estat una sèrie de mesos. Els vàrem
reunir tots i vàrem arribar a un acord perquè les coses es
continuassin.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda per tal d'informar sobre el nou
sistema de finançació autonòmica de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Passam al següent punt de l'ordre del dia, que fa
referència a la compareixença del conseller d'Economia i
Hisenda davant aquesta cambra per tal d'informar sobre el
nou sistema de finançament autonòmic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. He d'informar a les senyores
i als senyors diputats i també al membre del Govern. al
conseller d'Economia i Hisenda, que aquesta compareixença
se substanciarà davant plenari mitjançant una intervenció
del conseller d'Economia i Hisenda, la intervenció per un
temps de deu minuts de cada portaveu dels grups
parlamentaris i es tancarà amb una nova intervenció el
conseller d'Economia i Hisenda. Sr. Conseller, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. He volgut comparèixer avui davant aquesta cambra
per exposar els detalls de la postura que, en representació
del Govern balear, he defensat al si del Consell de Política
Fiscal i Financera, el qual, després d'una difícil negociació,
ha aprovat el sistema de finançament autonòmic que se'ns
proposarà davant la comissió mixta corresponent per al
pròxim quinquenni. Comparesc avui davant els
representants de la població de les Illes per explicar ls línies
bàsiques del nou sistema i per escoltar la posició dels
diferents grups parlamentaris d'aquesta cambra, ja que
aquests també seran responsables d'acceptar o no la nova
forma de finançar la nostra comunitat mitjançant la seva
participació a l'esmentada comissió mixta. Així doncs,
consider que és important aquesta compareixença, perquè
ha de servir perquè puguin prendre una posició com a
resultat del debat que es pugui substanciar aquí.

El sistema de finançament que ha vigit el darrer
quinquenni es va aprovar l'any 1992, i era, en els seus trets
bàsics, una pròrroga amb puntuals modificacions del que es
va desenvolupar entre els anys 87 i 91. Va ser llavors quan
es varen establir els valors, les variables i les ponderacions
que es consideraren justes per distribuir els doblers entre les
comunitats autònomes de l'article 151 de la Constitució
Espanyola i les comunitats autònomes que es troben en el
143, com és el cas de les Illes Balears.
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El sistema que es va establir l'any 86 establia, en
desenvolupament del que era la Llei orgànica de finançament de
les comunitats autònomes, un sistema basat en cinc variables
distributives i dos variables redistributives. Les variables
distributives eren la població, la superfície, la dispersió, la
insularitat i les unitats administratives; les variables
redistributives eren la pobresa relativa i l'esforç fiscal. Aquestes
variables sortien, per una banda, d'allò que determinava la pròpia
Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes i, per
una altra, sortien de la decisió lliure i discrecional que el Govern
socialista, en aquell moment, va decidir introduir en el sistema.
La veritat és que resulta sorprenent que actualment algunes
forces polítiques parlin del trencament del consens constitucional
quan s'aprofundeix una mica en veure com s'instrumentava
aquest consens constitucional envers del finançament autonòmic.
Sincerament, quan vaig començar a estudiar aquestes qüestions,
no hi va haver forma de poder explicar-me racionalment per què
el sistema de finançament autonòmic havia de tenir uns
coeficients diferents entre les comunitats de l'article 143 i les de
l'article 151, bé, potser la seva diferència d'àmbit competencial,
bàsicament les competències en matèria d'educació podien
explicar aquesta diferència, però difícilment podien explicar que
la població hagi de passar sobre un total d'un 100%, un 64% en
el cas de les comunitats del 143 i en els del 151 un 94%; per què
la superfície ha de ser exactament un 16,6 i en el cas de les del
151 un 3,5; la dispersió, resulta realment curiós que hagi de ser
un concepte que passi per damunt de molts d'altres, i en el cas de
les comunitats del 143 pesa un 2%, en els del 151 un 0,6; la
insularitat també (...) diferent, segons siguis comunitat del 143
o del 151, un 0,4 en un cas, un 1,5 en un altre; les unitats
administratives tenen una importància fonamental, el segon
factor d'importància en les comunitats del 143, si més no cauen
en l'últim factor d'importància en les comunitats del 151, en un
cas el 17%, en un altre el 0,4%. 

Si realment alguna vegada surt el geni que és capaç d'explicar
aquests percentatges, aquests coeficients, en què es basen,
sincerament, em trauré el barret i a partir d'aquell moment em
plantejaré que no estic preparat per desenvolupar aquestes
competències. La veritat és que el sistema de finançament
autonòmic s'ha basat en aquests pesos, en aquests coeficients, per
distribuir una massa de finançament que s'ha atribuït al conjunt
de les comunitats autònomes, i en funció d'aquests coeficients,
que pràcticament no han variat des de l'any 86 fins l'any 96, s'ha
anat distribuint el finançament.

Si aprofundim una mica en l'única explicació possible d'això,
arribarem a la conclusió que allò que es diu consens
constitucional es va basar que determinades comunitats
autònomes van negociar amb el Govern central l'any 86 que
havien de rebre unes quantitats determinades, que ja hi havia
altres comunitats autònomes que no tenien aquesta força
negociadora i, per tant, els podia tocar qualsevol quantitat.

Els sistemes de programació lineal en matemàtica financera
permeten determinar que un sistema de 17 equacions amb
set variables, com és el model que estam plantejant aquí, si
determinant unes quanties màximes o mínimes, tant se val,
que han de sortir a unes comunitats autònomes o a unes
altres, permet determinar uns coeficients que, evidentment,
són molt difícils d'explicar des del punt de vista de la
racionalitat, però són molt fàcils d'explicar amb aquests
models de programació lineal, si algú ens explica, que mai
no ens ho ha explicat, ni crec que mai ho sabrem, per què
unes comunitats autònomes s'havien de finançar més que
unes altres i per què unes es podien menysprear i
discriminar sense cap problema.

Aquest, doncs, va ser el sistema de finançament
autonòmic que es va signar l'any 86, el que l'any 92
bàsicament es va prorrogar i el que ara sembla que reuneix
les característiques de la màxima justícia. El sistema del 86,
com dic, va ser el que va condemnar les nostres illes a deu
llargs anys de discriminació quant al finançament per càpita
de la nostra economia. Ens deixaren a la coa de totes les
comunitats, no bastava que fóssim els que més tributs per
càpita aportàvem al conjunt de l'Estat, a més, havíem de ser
els que menys despesa pública per càpita en rebéssim. El
Govern del PSOE ho veia molt clar, i quan no, ens ho deien
els seus representants a Balears: "A l'hora de recaptar,
vostès, com que són els més rics, han de pagar més que els
altres; a l'hora d'invertir en unes illes necessitades
d'infraestructures i serveis públics, vostès ja són rics i no
necessiten més doblers". Això va ser el quinquenni 86-91.

El quinquenni 92-96 va permetre recuperar certes
posicions, va suposar més doblers per a les Balears, però
encara ens deixava els penúltims al rànquing de
finançament per càpita, amb un 75% de la mitjana nacional.
No obstant això, el sistema era absolutament insatisfactoris,
no ja només a les nostres illes, sinó també a altres
comunitats no governades pel PSOE, tant és així que quan
varen perdre la majoria absoluta, varen haver de modificar
encara una altra vegada el sistema a meitat de quinquenni.
Efectivament, en 1993 el Govern del PSOE a Madrid va
haver d'incorporar al sistema de finançament el principi de
corresponsabilitat fiscal amb la cessió del 15% de l'IRPF; ho
varen voler presentar com una imposició dels socis
parlamentaris de Convergència i Unió, però la realitat era
que tots els experts i pràcticament totes les comunitats
autònomes estaven reclamant la seva majoria d'edat a
l'àmbit de l'autonomia del seu pressupost d'ingressos, però
tanmateix aquella modificació no va implicar l'aplicació
d'una autèntica corresponsabilitat fiscal a l'Estat espanyol,
ja que es varen establir uns límits màxims a l'evolució del
tram cedit de l'RPF a les comunitats autònomes, amb això
s'establia una corresponsabilitat (...) que, malgrat ens
beneficiés, diferia poc, en la pràctica, de les anteriors
transferències del pressupost de l'Estat. No obstant això, i
des del punt de vista qualitatiu o de filosofia del sistema, la
introducció del concepte de corresponsabilitat fiscal sobre
l'IRPF va ser un avanç positiu en el procés de
desenvolupament de l'estat autonòmic espanyol, que,
efectivament, hem de reconèixer al PSOE quan estava al
Govern central, encara que avui es penedeixi del que varen
fer ahir.
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Així doncs, els efectes del sistema 92-96 suposaren una
continuació del tracte injust per a les Balears i per a les altres
comunitats, encara que diferents modificacions en el sistema
varen suavitzar alguns aspectes. A les Balears, hi vàrem haver
d'acceptar el sistema perquè suposava un avanç, però restà un
fons d'insatisfacció. És important recordar que fins i tot València,
llavors governada pel PSOE, es trobà injustament tractada al
grup de les comunitats del 151, mentre que Andalusia o Galícia
en sortiren molt afavorides. Els models de finançament
autonòmics vigents durant més d'una dècada han estat sempre
injustos amb les Balears, això va ser un resultat més de la
continuada discriminació i menyspreu amb què ens han
obsequiat com a norma per part dels successius governs del
PSOE a Espanya durant els últims deu anys. Ho podríem
considerar en part atribuït a la nostra petita dimensió a nivell de
l'Estat, no hem d'oblidar mai que des d'aquí, vist des d'aquí, som
el 100%, però des de Madrid som només un 2%; no obstant això,
el que és més greu ja és que habitualment aquest menyspreu cap
a les Balears ha estat aprovat amb la més absoluta complaença
dels representants d'aquesta formació política a les Illes Balears.

La nostra insularitat i la vocació turística de la nostra
economia sempre han determinat uns costs superiors i una
sobredimensió dels serveis públics que haurien d'haver
determinat un finançament per habitant, si no superior, almenys
similar al de les regions peninsulars, ja que, a més, la petita
dimensió dels nostres mercats obliga la iniciativa pública a
subministrar els serveis fonamentals que ho resulten rendibles
per al sector privat a unes illes de reduïdes proporcions. En
aquest context, vàrem iniciar enguany la negociació del nou
sistema. El Govern balear no es plantejà reclamar una major
aportació de l'Estat ni apel•lar a la solidaritat de les diferents
regions, sinó reivindicar la moderació de la diferència que
existeix entre els ingressos que l'Administració central obté de
les Illes i el que inverteix en el finançament dels seus serveis.

En aquest marc, el Govern balear decidí signar un acord de
col•laboració amb les comunitats de l'arc de la mediterrània per
defensar la necessitat que el finançament autonòmic es dissenyàs
des de la introducció de la corresponsabilitat fiscal i des de la
preponderància del criteri poblacional, de tal forma que les
comunitats autònomes amb un pes del sector turístic poguessin
fer front a les majors despeses públiques que això ens determina.
Les negociacions que s'iniciaren amb una primera reunió del
Consell de Política Fiscal i Financera el 23 de juliol han estat
especialment difícils per la complexitat del sistema i pels
diferents punts de partida de cada autonomia. Aquelles
comunitats que sortien afavorides amb l'anterior sistema veien
com es posava en perill la seva posició de privilegi,
circumstància que va provocar l'aliança de les comunitats
governades pel PSOE; per una altra banda, les condicions
d'austeritat pressupostària en què es desenvolupa l'Administració
pública espanyola l'any 1997, envers l'entrada d'Espanya a la
unió econòmica i monetària europea, determinaven que el cost
afegit del nou sistema de finançament autonòmic fos el més
proper a zero possible, i en la mesura que el que es plantejava era
reconvertir la situació greument discriminatòria per a moltes
comunitats autònomes del sistema imperant en els deu anys
anteriors, doncs, es feia poc menys que impossible rectificar
aquesta situació sense posar mà al finançament de les comunitats
autònomes que rebien un finançament per càpita superior a la
mitjana espanyola.

Com que cap ni una de les comunitats varen demanar
que els nostres increments en finançament fossin a costa de
reduir el finançament d'altres comunitats autònomes, ens
vàrem haver de resignar que en la mesura que no es posaven
doblers damunt la taula per repartir, nous, entre les
comunitats autònomes, doncs, no es podia canviar gaire
cosa l'estructura del finançament que va imperar en els deu
anys anterior. Maldament ens pesés, la inèrcia de les
decisions que en els dos quinquennis anteriors es van
prendre, ens passaven, a l'hora de reconformar el sistema de
finançament autonòmic, al nou quinquenni.

Així doncs, vàrem haver de rebaixar els plantejaments
de totes aquelles comunitats autònomes que estàvem per
sota del finançament per càpita mitjana, i el que vàrem
plantejar són plantejaments quant que les quantitats
addicionals que es posin en el nou sistema han d'anar
dirigides a reduir aquesta banda de dispersió quant a
finançament per càpita. És important dir que el concepte de
finançament per càpita és un concepte que mai no s'havia
acceptat introduir dins el sistema de finançament
autonòmic; els criteris, ja els he exposat, eren els set criteris
que he dit abans, el criteri de finançament d'igualació o
d'escassa dispersió del finançament per càpita mai no
s'havia reconegut en els diferents sistemes de finançament,
i en aquest sistema s'ha reconegut per primera vegada.

Així doncs, una de les primeres restriccions va ser que
s'havien de mantenir els set criteris anteriors, els coeficients,
les variables i els valors, atès que no hi havien doblers
addicionals a posar damunt la taula i no es volia reduir el
finançament de cap comunitat autònoma. No obstant això,
s'acceptava que el criteri de finançament per càpita no podia
ser tan dispar com en les etapes anteriors. Per altra banda,
s'introduia una mesura que podia anar rectificant aquesta
falta d'homegneïtat quant al finançament per càpita, com era
el sistema de corresponsabilitat fiscal. En definitiva, es
tractava de dir que l'any base 1996 el finançament que
rebrien totes les comunitats seria el mateix, però els
conceptes qualitatius pels quals cada comunitat autònoma
rebria aquest finançament serien diferents; en comptes de
rebre una subvenció de l'Administració de l'Estat, que cobra
el cent per cent de l'impost sobre la renda, el que es fa és
atribuir una part de la recaptació d'aquest impost sobre la
renda a les comunitats autònomes i, per tant, l'any 96 el
sistema és neutral per a cada comunitat autònoma, però a
mesura que la dinàmica econòmica de cada comunitat
autònoma faci augmentar aquest concepte del 15% o del
30% de l'IRPF, les comunitats autònomes més dinàmiques
podrien obtenir un major finançament per a la seva
administració pública. Aquesta, evidentment, per al cas de
Balears és una molt bona solució en la mesura que els
últims deu anys el motor de la nostra economia ha funcionat
a unes revolucions molt superiors al de la mitjana nacional.
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Així doncs, com dic, agafant com any base el 96, s'estableix
un 15% de l'mport de l'IRPF i se substitueix pel que abans era la
participació en els ingressos de l'Estat, la PIE, de tal forma que
els fons ja no arriben de l'Administració central sinó de
l'apel•lació directa als ciutadans. Tot i això, el 85% resta en mans
de l'Agència Tributària, percentatge que es reduirà fins al 70%
quan totes les autonomies sense competències en matèria
d'educació assumeixin aquesta responsabilitat de govern, i amb
ella s'accedeixi a gestionar el 30% del seu IRPF l'any 98.

A més a més d'aquest tram autonòmic, els parlaments
autonòmics podran introduir les modificacions que acordin
autoritzar. A partir de llavors, aquesta cambra tendrà la potestat
d'augmentar o disminuir el tipus impositiu de la tarifa
autonòmica en un percentatge no superior ni inferior al 20% de
la que resultaria d'aplicar la tarifa estatal. És la capacitat
normativa que aquest govern valora com un fet molt positiu des
de la perspectiva de la construcció de l'estat de les autonomies.
Fins ara, la responsabilitat dels governants d els autonomies s'ha
centrat en la despesa, però no en els ingressos, que tenen un cost
polític per a aquells que els gestionen.

La cessió del 30%, amb una limitada possibilitat d'augmentar
o de reduir l'impost, se situa en la línia iniciada l'any 93,
orientada a comminar la suficiència financera de les comunitats
des d'un percentatge de responsabilitat en la recaptació, i és per
això que el nou sistema és democràticament més sostenible i,
com va dir un diputat d'aquesta cambra, més adult, ja que aquest
govern es pronuncià a favor de la implantació del nou model de
finançament. A partir d'aquest moment, el sistema començarà a
rodar.

L'impost sobre la renda es dividirà en dues parts: el 70% anirà
a l'Estat i el 30% quedarà a la comunitat. Aquesta quantitat no
suposarà un nou ingrés, sinó que substituirà la que abans es
transferia a Madrid. Aquest 30% contribuirà a garantir que la
nostra autonomia no patirà el deteriorament de la seva situació
respecte de l'estatal, ja que els ingressos en concepte d'IRPF,
sense que es modifiquin els tipus, es mantindran en la proporció
constant del 30%, mentre que fins ara la recaptació de l'IRPF
augmentava anualment un 15% al mateix temps que les
transferències de l'Estat s'incrementaven només sobre el 5%.

I quines són les facultats normatives que el nou sistema
de finançament autonòmic ens atorga en relació amb
l'impost sobre la renda? Bé, la tarifa complementària, que
passarà a denominar-se tarifa autonòmica, tendrà els
següents límits: la seva estructura haurà de mantenir-se
progressiva, només podrà establir-se una tarifa individual i
una altra de general, i la quota resultat d'aplicar la tarifa
aprovada per la Comunitat Autònoma no podrà ser superior
o inferior en un 20% a la pressió fiscal del conjunt de l'estat.
El document definitiu del nostre sistema de finançament
recull el que han estat les dues principals preocupacions del
Govern central durant tota la negociació. D'una banda,
s'estableix el sistema adient per tal d'evitar que les
autonomies no puguin esgotar el màxim o mínim la seva
capacitat per regular l'IRPF que els serà cedit i evitar així
grans diferències entre els ciutadans que viuen a les
diferents regions espanyoles, i d'altra banda, el model
impedeix que es produeixin canvis ficticis de residència per
pagar menys; a més a més, les deduccions de l'IRPF només
podran incidir sobre les que s'apliquen a la quota, que són
fonamentalment les personals, familiars i per inversió en
habitatge, entre d'altres. El document estableix també la
forma de participació de les comunitats a l'Agència
Tributària, dos dels cinc representants de la qual hauran de
ser designats per els autonomies per participar en els
consells, on es planificaran qüestions tals com els plans de
gestió de la inspecció, el disseny de les campanyes
d'informació, el disseny de les polítiques de gestió o la
política d'ajornament de pagaments.

Ara, amb la introducció de la corresponsabilitat fiscal, el
nostre compromís és aconseguir que s'adaptin a les
necessitats específiques de les Illes. Aprofitarem les noves
competències tributàries per concentrar els nostres esforços
en millorar el control del sistema, l'eficàcia de la seva
organització i el rigor de la seva gestió. Ens plantejam la
lluita contra el frau fiscal com una ferma obligació, una
obligació bàsica, que ha de contribuir a propiciar la justícia
i a estimular el sentiment que tots contribuïm en igualtat de
condicions al finançament dels serveis de qualitat, de què
gaudim cada dia i que ofereix la nostra comunitat com a
senya d'identitat.

Amb l'objectiu de garantir que tot aquest model no
perjudiqui cap comunitat autònoma, el Consell de Política
Fiscal i Financera, en el qual el Govern balear ha defensat
una postura semblant a la propugnada per les comunitats de
Múrcia i València, va aprovar també tres regles de garantia
dissenyades per garantir la justícia i la solidaritat del
sistema. La primera estableix un límit mínim d'evolució dels
recursos per IRPF, de tal forma que el creixement dels
ingressos de cada comunitat per l'import de la renda durant
el quinquenni no pugui ser inferior a l'increment en el
mateix període del Producte interior brut nominal estatal.
Només per aquesta primera regla de garantia, qualsevol
comunitat autònoma ja rebrà un finançament que en cap cas
serà inferior a la pròrroga del sistema actual. La segona
garanteix que els recursos de totes les autonomies han
d'evolucionar a un ritme mai inferior al 90% de la mitjana
dels recursos del conjunt de totes les comunitats. I la tercera
regla correctora assegura que en acabar el quinquenni, el
finançament per càpita no ha de ser inferior al 90% de la
mitjana de totes les comunitats, no obstant això, per arribar
a aquesta fita això es produiria a partir de la'ny 98, una
vegada fetes les transferències de les competències en
matèria d'educació no universitària i establint un procés
d'adequació a aquest 90% per quartes parts al llarg dels
quatre darrers anys del quinquenni.
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I és en aquesta tercera regla de garantia en la qual el nou
sistema de finançament autonòmic recull l'aspiració fonamental
de les Balears. La nostra principal reivindicació queda satisfeta
amb el reconeixement del pes de la població, i sortim així del
furgó de coa de les comunitats autònomes amb pitjor
finançament per càpita. Si amb l'anterior sistema, les Illes érem
la segona autonomia amb més baix finançament per habitant, a
partir d'ara es garanteix que arribaran al 90% de la mitjana
nacional. Fins ara, el nostre arxipèlag havia de lluitar contra un
finançament per càpita que no arribava al 75% de la mitjana de
les comunitats del nostre grup competencial, cosa que suposava
una diferència d'unes 14.000 pessetes per habitant; si la resta de
les autonomies rebien 56.000 pessetes per habitant, les Balears
es quedaven amb 42.000 pessetes. Amb el nou sistema
s'eliminarà aquesta diferència negativa i s'acabarà amb la situació
de desavantatge que hem patit les Illes fins ara. Al marge de les
millores quantitatives que això implicarà durant aquest
quinquenni, cal destacar l'avanç qualitatiu que, per a mi, jo crec
que serà el més important. (...) el nou model de finançament
suposarà per a aquesta comunitat.

La incorporació del criteri poblacional era una vella aspiració
d'aquestes illes amplament expressada i reivindicada, que ha
estat admesa i que suposa una fita històrica per a tots els
ciutadans d'aquesta comunitat, l'establiment d'un finançament
mínim per càpita era irrenunciable per a Balears, qui, des de la
seva responsabilitat de Govern, ha defensat la idea que un major
volum d'habitants de fet determina la necessitat d'accedir a un
grau de finançament per càpita més alt.

Aquestes tres regles de garanties s'afegeixen a l'establiment
del sistema de corresponsabilitat fiscal sense, i això és molt
important, límits màxims i garanteixen que cap comunitat
quedarà enrera de l'evolució de les altres. També, en virtut del
nou sistema, aquesta comunitat autònoma, igual que les altres,
tendrà una nova responsabilitat, la derivada de la capacitat
normativa sobre els tributs cedits, que suposaren en els darrers
pressuposts de les Balears uns ingressos equivalents al 22,5% del
total (...) patrimoni, les competències normatives de la
Comunitat Autònoma es refereixen (...) de la tarifa que, amb els
límits que s'acordin, haurà de ser progressiva i tenir com a mínim
igual nombre de trams que la de l'Estat.

En relació amb l'impost de successions, les autonomies estan
ara facultades per fixar la tarifa, l'estructura de la qual també ha
de ser progressiva, i també s'assumeix capacitat per establir
reduccions de la base imposable en el cas de les adquisicions
morfiscals.

I el tercer tribut cedit, l'impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics, les autonomies podran regular
el tipus impositiu en la transmissió de béns immobles així
com en la constitució i cessió de drets reals que sobre ells
recaiguin. La Comunitat podrà també regular el tipus de
gravamen dels documents notarials. El nou sistema de
finançament autonòmic també dota de major capacitat
normativa les comunitats autònomes en relació amb els
tribus sobre el joc, les seves exempcions, base imposable,
tipus de gravamen, quotes fixes i bonificacions, afecta
també la capacitat de gestió, recaptació, liquidació i
inspecció.

Amb totes aquestes modificacions, i considerant l'esperit
del nou model de finançament autonòmic, puc dir que en
conjunt les Illes Balears n'han sortit guanyant, com han
sortit guanyant tothom que creu en la necessitat d'aprofundir
en la construcció de l'estat de les autonomies. Amb el nou
sistema es podrà dir als ciutadans que ara ja depenem d'ells
i que això és el que volem. La nostra societat és, com ho ha
estat sempre, treballadora, si genera riquesa, si genera
renda, el Govern disposarà d'un finançament cada vegada
més important per millorar els serveis que es posen a l'bast
de la nostra població. Confiam en el dinamisme de la nostra
societat i en l'evolució positiva de la nostra economia, i som
molt conscients que a partir d'ara som molt més
responsables de la prestació dels serveis que els ciutadans
paguen mitjançant els seus imposts i el nostre ferm
compromís és aprofitar aquesta responsabilitat per fer-ne
bon ús.

Però no vull acabar aquesta compareixença sense
plantejar que el nou sistema de finançament ha acabat amb
el procés de negociació amb l'Administració de l'Estat, però
que encara ens queda un altre gran objectiu a aconseguir,
sobre el qual vull afirmar davant d'aquesta cambra el meu
compromís personal més ferm, com és la negociació del
procés del règim econòmic i fiscal. Jo no sé per què abans,
quan parlàvem a una pregunta parlamentària, li feia mal
contestar, al Sr. Quetglas, per què no vol donar suport a
aquest projecte de règim econòmic i fiscal. Jo crec que el
règim econòmic i fiscal és el segon objectiu a aconseguir
després de començar a donar solució al greu problema que
teníem del tema de finançament autonòmic, i crec que
aquest ha de ser un projecte clau per a aquesta legislatura,
crec que hem de reclamar un règim diferenciat per a les
Illes, sempre des d'un negable i inqüestionable punt de
partida, les particulars condicions que suposen el fet insular.
La insularitat sempre determina una economia fràgil,
normalment es relaciona amb el subdesenvolupament, però
en el cas de les Balears ha derivat cap a un monocultiu
econòmic, el del sector turístic; encara que tenim la gran
sort de ser les úniques illes amb un desenvolupament del
Producte interior brut elevat, implica el fet que estigui basat,
aquest PIB, en un únic sector, un element de risc indubtable.
La pressió excessiva sobre els recursos naturals del nostre
territori insular, bàsics per a l'oferta turística, fan que cada
vegada augmenti el perill d'esgotar l'aigua, el paisatge, el
territori, els atractius del medi ambient en definitiva. És
evident que el nostre arxipèlag té un alt grau de
desenvolupament, però també és evident cada vegada més
que ha de menester un sistema que iguali les condicions a
les de les regions peninsulars, si vol diversificar el seu
desenvolupament. Si volem garantir el desenvolupament de
la nostra economia a mig i a llarg termini i el benestar de
tots els qui en formam part, crec que hem de prendre'ns
seriosament aquesta reivindicació i donar-hi suport tots els
grups parlamentaris de les Illes Balears, en tant que entenc
que és una obligació de tots nosaltres defensar el benestar
de tots els nostres ciutadans.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 47 / 8 d'octubre del 1996 1717

Podria repetir davant aquest parlament una altra vegada els
arguments que ja s'han exposat en aquesta cambra o incidir en el
continu treball del Govern per documentar la reclamació de
mesures destinades a compensar el cost de la nostra insularitat.
Potser aquestes idees siguin difícils de fer entendre a la
península, però crec que cap ciutadà de Balears podrà negar
l'evidència que s'ajusten a la nostra realitat, i crec que ca partit
polític de les Illes pot deixar de banda la reivindicació d'un tracte
just i equitatiu per a la població d'aquesta comunitat, i és per això
que vull demanar als diputats del PSOE balear el seu suport a la
reclamació del reconeixement del fet insular i a totes aquelles
iniciatives que el Govern pugui impulsar per obtenir el règim
econòmic diferenciat que aquestes illes mereixen. Consider de
vital importància que aquesta sigui una petició conjunta i
unànime de tota la societat balear, representada per les diferents
forces polítiques presents en aquesta cambra, i jo m'oferesc per
tal que això sigui així. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Només una petita informació, supòs que serà a causa de la
pràctica parlamentària, que, a la compareixença seva sobre el
sistema de finançament autonòmic, aquesta presidència no li ha
retirat la paraula quan ha entrat dins el règim econòmic i fiscal
especial per a Balears, el qual tal vegada no n'era prou objecte,
encara que també formi part del finançament o en pugi formar
part, i dic als portaveus parlamentaris que hagin d'intervenir que
aquest president no els llevarà la paraula si tracten els dos temes
conjuntament, però no per separat, sinó a la intervenció que es
vulgui fer.

Sr. Quetglas, ha d'intervenir llavors després vostè en el debat?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

No, Sr. President. Deman la paraula per al•lusions.

EL SR. PRESIDENT:

Però no en serà el portaveu?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

No, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Només volia dir al Sr. Rami que
no em sap greu contestar les preguntes que em faci,
simplement li he dit que no era el meu paper contestar les
preguntes. A mi em pareix molt bé que el Sr. Rami comenci
a fer exercicis, a la banda, de preescalfament, per passar a
l'oposició, que és allà on abocarà ràpidament, i em pareix bé
que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, contesti sobre l'al•lusió en concret i no entri
en debat.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

L'al•lusió fa referència que no he contestat al repte que
ens llança, que el Grup Parlamentari Socialista doni suport
al règim econòmic i fiscal. Li ho vaig dir en comissió, li ho
torn a repetir en la solemnitat del plenari, si vol que parlem
de costos d'insularitat, de fer un pacte perquè d'aquest
parlament surti un consens, no tant com una plataforma
reivindicativa, sinó com una formació de voluntat de
l'opinió pública, legítimament representada en aquest
parlament per parlar d'insularitat, ens hi té, la hi vaig oferir,
i la hi mantenc, l'oferta en nom del Grup Parlamentari
Socialista. Fantasmades, no, Sr. Rami. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Munar, portaveu del Grup Mixt, té
vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, per endevinar que volia parlar,
perquè no havia demanat als portaveus que volguéssim
intervenir que aixecàssim la mà, així que gràcies. Som la
portaveu del Grup Mixt i, en primer lloc, he de donar les
gràcies al conseller d'Economia perquè hagi volgut
comparèixer aquí i hagi volgut explicar el sistema de
finançament de les comunitats autònomes i, en especial, el
de la nostra. Jo crec que hem avançat en tarannà, en un
diàleg que crec que sempre és positiu i en unes explicacions
aclaridores, amb moltes de les quals coincidesc.
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Crec que explicar quin ha estat el sistema de finançament des
de l'any 86 fins avui, en fa deu anys, crec que justifica les
intervencions que Unió Mallorquina ha tengut al llarg d'aquests
anys en aquesta tribuna, perquè sempre ha reclamant més justícia
econòmica per a la nostra comunitat i per a Mallorca en
particular. Sempre hem dit, des d'Unió Mallorquina, que el
finançament ha estat totalment contrari als interessos de les Illes
Balears, i vostè avui aquí, Sr. Rami, m'ho ha confirmat.

Els coeficients que s'han utilitzat des de l'any 86 fins al dia
d'avui, tant els fixos com els variables, i en aquests conceptes
d'esforç fiscal i pobresa relativa, ens han dut com a conseqüència
un perjudici important al llarg d'aquest temps.

També estic d'acord amb vostè que no hi ha per què
diferenciar aquelles comunitats que varen entrar en l'autonomia
per l'article 143 d'aquelles que ho varen fer pel 151, però la
realitat, la injusta realitat demostra que això ha estat també així;
vostè ho denuncia aquí, jo ho venc denunciant des de fa deu
anys.

També ha dit que la programació lineal amb moltes variables
dóna com a resultat per a la nostra comunitat la discriminació, i
també amb així he d'estar totalment d'acord, aquesta ha estat al
llarg d'aquests deu anys la realitat. Ha fet una diferenciació entre
els cinc primers anys, del 86 al 91, i una altra del 91 al 96; vostè
hi coincideix, i jo també amb vostè, que la discriminació va ser
més ferotge els cinc primers anys que els segons, i que el fet de
tenir una renda per càpita que ens feia la comunitat amb la renda
més elevada, els primers en renda per càpita, feia que fóssim els
darrers en ingressos, en això crec que estam tots els grups de la
cambra o almanco Unió Mallorquina i el Grup Mixt d'acord amb
vostè, sempre hem estat els darrers. Del 91 al 96 hi va haver una
certa millora en le finançament, que va ser motivada per una
debilitat, siguem clars, del partit que governava a l'Estat, del
PSOE, en aquell moment, que va fer que fossin més
condescendents amb les diferents comunitats. He de recordar, no
obstant això, que, durant aquests deu anys, quan es parlava que
érem els primers en renda per càpita, no es tenien en compte
factors tan importants com que no hi teníem cap tipus
d'infraestructura bàsica solucionada, érem una comunitat que no
tenia ni tan sols aigües netes ni brutes, ni depuradores, ni
enllumenat públic, unes carreteres que són les pitjors de tot
l'Estat espanyol i unes molt males comunicacions, tant per mar
com per terra que no veim la via que es millorin amb el temps,
sinó que desgraciadament, i vistes les propostes del nou Govern
Aznar, crec que se'ns poden empitjorar d'una manera molt greu,
amb taxes barates, això sí, de 150 pessetes, però que són molts
de mils de milions a finals de l'any i que es recolliran en un 30%
a la nostra comunitat.

Crec que també podríem estar d'acord en el fet que quan
es parla de corresponsabilitat fiscal i de tenir un tram
d'IRPF, ho podríem acceptar i acceptar-ho amb satisfacció,
com vostè ho fa, i podem nosaltres també acceptar. Això és
positiu; però en allò en què podem estar tan d'acord és que
els models de finançament de l'Estat hagin estat, tan sols
fins fa uns mesos, de menyspreu cap a les nostres illes. Crec
que ho han estat fins fa uns pocs mesos, però que continuen
essent de menyspreu cap a la nostra comunitat, amb el seu
govern, el Govern del Sr. Aznar. I jo estic convinçuda que
vostè, com a bon conseller d'Economia, d'això n'està
plenament convinçut, i estic convinçuda també que no li
poden agradar mai les propostes que el seu govern li ha fet
des de Madrid; però també sabem tots que quan un es deu
a disciplines d'un partit que les ordres li vénen des de
Madrid, no té més a fer que acceptar les propostes d'allà i
llavors defensar-les a nivell de comunitat i a nivell del
nostre parlament, encara que no siguin del seu gust.

No m'estranya, com ha dit també en la seva explicació,
que en el Consell de Política econòmica i financera ho hagin
tengut difícil i hagin hagut de discutir molt; és que,
sincerament, la proposta era tan injusta respecte a
determinades comunitats que era difícil tenir un acord
unànime. Vostè diu que ha estat un avanç, i puc estar
d'acord amb vostè en el fet que hi hagi un concepte que fins
ara no s'havia tengut en compte i que s'havia reivindicat al
llarg del temps, que és el concepte de "per càpita". Això pot
ser positiu, igual que el fet que tenguem el 15% d'IRPF i
l'altre 15% el gestioni l'Agència Tributària fins a l'any 98,
però vostè també estarà d'acord que el fet de tenir aquest
concepte a una comunitat que té tants pocs habitants com la
nostra, és realment positiu però poc positiu i poc significatiu
i que, realment, el concepte que sí que hauríem d'haver
procurat que entràs en consideració seria el de la població
flotant, aquests 8 milions de persones que suportam tots els
mallorquins cada any, que hem -de qualque manera-
conviure amb ells, que ens estan depredant el nostre sistema
natural, que consumeixen les nostres aigües, que utilitzen
les nostres carreteres, que empren les nostres depuradores
que financiam entre tots els ciutadans, etc., etc., etc. Aquest
concepte sí que seria, realment, un concepte importantíssim
i que faria que la nostra comunitat, realment, estàs entre les
primeres en millores i finançament.

Vostè ha parlat del fet que hi ha hagut altres comunitats
autònomes que han acceptat aquest model de finançament.
Miri, la veritat és que li vaig dir, dies passats, quan vostè va
venir a la Comissió d'Economia i va fer una compareixença
explicant la política del seu departament i ens va donar una
extensíssima explicació sobre tots els beneficis que
suposaria, per a la nostra comunitat, aquest nou sistema de
finançament, li vaig dir: "enhorabona, Sr. Conseller, perquè
ens ha venut molt bé el producte i, sobretot, als mitjans de
comunicació els ha venut estupendament", i quan hom fa les
coses bé li han de saber dir: "enhorabona, vostè ens ha venut
molt bé la moto". La veritat és que la moto no és una
Harley-Davidson, més aviat és un Mobylette d'aquests de 50
centímetres cúbics, però l'ha adornat molt bé, li ha posat un
gran tub d'escapament i la veritat és que ha passat bé i l'ha
venuda bé, però siguem sincers, el sistema no és bo, el
sistema ha estat denunciat i les comunitats socialistes han
dit no. 
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Però no em preocupa que les comunitats socialistes hagin dit
que no, perquè pot entrar dins la lògica parlamentària i d'oposició
al Govern; allò que sí em preocupa, allò que sí que crec que és
digne de la seva resposta, allò que sí crec que és digne de tenir
en compte és que hi ha hagut dues comunitats autònomes molt
beneficiades, dues comunitats autònomes que els donen suport
a nivell parlamentari com és Catalunya, com és el País Basc, i el
que és més greu, hi ha hagut unes altres comunitats autònomes
que no són precisament les que donen suport al seu govern, però
que són Castella-Lleó, Aragó, Galícia, Cantàbria, que són del
mateix color polític que vostès, que també, com que en un
moment determinat varen negar el seu vot a aquest sistema de
finançament, com que varen dir que no donarien suport a aquest
sistema, a canvi d'aquest vot han tengut importants concessions
en matèria financera. I una vegada més el Govern del Partit
Popular d'aquesta comunitat i, en aquesta ocasió, amb el seu
propi govern, ha fet abandó de la reivindicació que era necessària
i imprescindible, ja no tant per estar, en el dia d'avui, en igualtat
de condicions, sinó per recuperar aquests deu anys que -
coincidim plenament, tant vostè com jo- hem perdut de història
financera en aquesta comunitat per reivindicar i per dir: "tampoc
no els donarem suport, senyors del Partit Popular, si vostès no
ens donen contraprestacions", contraprestacions que no
significaven, en absolut, un xantatge, simplement recuperar
aquests deu anys que, tant vostè com jo coincidim, han estat
d'una total injustícia cap a la nostra comunitat.

Vull dir-li que hi ha un augment important, segons un barem
que vostè va fer, entre -l'any 98- el que hauríem rebut i el que
rebríem. M'agradaria saber si amb aquesta diferència d'aquests
21.000 milions a 50.000 milions, la diferència és tot increment
d'aquest nou sistema de finançament o es tracta que tendrem
competències en matèria educativa que faran que hi hagi aquest
augment. Si és, realment, només l'altra cosa, veure amb quin
criteri, amb quin sistema s'ha aconseguit aquest tan important
augment, perquè la veritat és que de la informació que teníem
fins avui a mig matí, que hem rebut el nou model de finançament
els diferents grups parlamentaris -abans ens havíem hagut de
regir per les notícies dels mitjans de comunicació- no ho hem
acabat d'entendre; ens agradaria que ens explicàs, exactament,
aquestes petites contradiccions entre el PP estatal que, de
qualque manera, un mateix estudi seu parla d'una pèrdua
financera de la nostra comunitat de 2.000 milions, els nombres
dels informes que el Partit Socialista ha presentat i que parlen de
més mils de milions que es perden enguany, exactament, i els
nombres que vostè fa que són tan magnífics i que, sens dubte, al
Grup Mixt i a Unió Mallorquina ens agradaria que vostè, Sr.
Conseller, tengués raó i que, durant aquests propers anys, perquè
no parla mai d'un any, vostè parla de quatre en quatre i així les
xifres es multipliquen i els nombres són més grossos, realment
tenguem tots aquests avantatges que vostè ens explica amb
aquest nou sistema financer. 

De veres que per part d'Unió Mallorquina estaríem satisfets
de poder-li, en anys successius que ens tornem veure en
aquest parlament i en aquesta tribuna, esper poder-li donar
l'enhorabona, no només perquè ens hagi venut la moto, sinó
perquè puguem estar tots els mallorquins mobilitzats.
Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la
paraula el seu portaveu Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo també vull agrair al Sr.
Conseller la compareixença, però no estic massa segur de
poder-li agrair més coses perquè a la compareixença, també,
en Comissió d'Economia i Hisenda, almanco el nostre grup
i crec que altres grups li vàrem demanar que ens fes arribar,
amb antelació a aquest debat, els escenaris econòmics que
la conselleria havia manejat per presentar públicament
l'acord de finançament concretat a les Illes Balears, en
funció de determinades hipòtesis de creixement de producte
interior brut i d'increment de tributació en concepte d'IRPF.

És ver que, a les dotze d'avui matí, ha arribat un sobre
calent, calent en el sentit literal del terme, perquè havia
sortit de la fotocopiadora feia un minut, però, primer, poca
antelació, realment, respecte del debat i, segon, no hem vist,
no sé si per la impossibilitat material d'examinar-lo amb
atenció o perquè realment no hi és, no hem vist aquests
escenaris sobre els quals vostè, amb paraules de la Sra.
Munar, va vendre la Mobylette, els escenaris a partir dels
quals vostè es va dirigir a la premsa per dir que, aquí, a les
Illes Balears, això representaria 8.000 milions de pessetes
més anuals, en total 40.000 milions el quinquenni, etc., etc.
No ho hem vist i jo crec que seria interessant tenir-ho i
hagués estat molt més interessant tenir-ho abans,
precisament per poder tenir un debat contrastat sobre les
repercussions reals d'aquest nou sistema de finançament a
la nostra comunitat autònoma.
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De tota manera vull dir també que, almanco des del punt de
vista del nostre grup, no volem circumscriure la nostra anàlisi
sobre aquesta qüestió a les repercussions estrictes a les Illes
Balears. Això és un tema, lògicament, importantíssim, però
volem també fer una anàlisi des d'una perspectiva global, és a
dir, què significa aquest nou model de finançament per al conjunt
de l'Estat i per al desenvolupament de l'estat autonòmic previst
a la Constitució del 1978 i, en aquest sentit, volem dir d'entrada
que l'anàlisi des d'una perspectiva general no és, per a nosaltres
almanco, una qüestió de blanc i negre, és a dir, hi ha aspectes,
des del nostre punt de vista, clarament positius en aquest nou
sistema de finançament, però també aspectes negatius i que ens
preocupen, en aquest model de finançament, i que per a les Illes
Balears, també per resumir en una espècie de semititular,
efectivament per a les Illes Balears el nou sistema és positiu,
globalment, però també comprenem que es pugui considerar
insuficient, perquè no resoldrà d'una manera total les mancances
que arrossega el nostre finançament autonòmic, a les Illes
Balears.

De positiu, el sistema general, té la major corresponsabilitat,
la major autonomia financera, el fet que s'augmentin els trams de
cessió de l'IRPF, la participació de les comunitats autònomes en
l'Agència Tributària, té capacitat normativa, això que,
efectivament, jo vaig denominar, en un moment determinat, això
que és un sistema més adult de finançament autonòmic, més
madur, més avançat que el sistema anterior, i això jo crec que és,
certament, positiu i s'ha de valorar. Ens preocupa i consideram
negatiu que no s'arbitrin mecanismes suficients de solidaritat
entre comunitats autònomes, perquè si combinam d'avanç, la
major maduresa del sistema de finançament, amb possibles
majors desequilibris entre les comunitats autònomes, jo crec que
posam en perill precisament aquest avanç i aquest procés de
maduració, perquè aquests majors desequilibris poden provocar
tensions que, finalment, suposin un entrebanc difícilment
superable a aquest model de finançament i a futurs models de
finançament que nosaltres esperam encara més adults i encara
més audaços que aquest que ha aprovat el Consell de Política
Fiscal i Financera.

Des del punt de vista de les Balears, és ver que l'objectiu
fonamental és garantir la suficiència, és a dir, caminar,
efectivament, cap a una suficient dotació financera dels serveis
que es presten en aquesta comunitat autònoma i avançar,
lògicament, cap a acabar amb aquesta discriminació del
finançament per habitant que, al llarg dels anys, ha arrossegat
aquesta comunitat autònoma, no, tal volta, amb un sentit estrictu
sensu d'una pesseta un habitant, perquè nosaltres pensam que
garantir una mateixa qualitat de servei pot implicar majors o
menors recursos en funció, per exemple, de temes com la
discontinuïtat territorial de la comunitat autònoma, que exigeix
més recursos per a idèntica qualitat de servei i factors, per
exemple, com la dispersió territorial que, en funció que sigui més
o manco, permet amb uns mateixos recursos donar una major o
menor qualitat o donar una igual qualitat amb majors o menors
recursos. I, efectivament, aquest nou sistema jo crec que tendirà,
clarament, a arreglar el tema de la suficiència financera de la
nostra comunitat, però ho fa al llarg de tot el quinquenni i, al
final del quinquenni, encara no estarà arreglat del tot, és a dir, hi
ha una tendència cap a la millora però no uns resultats plenament
satisfactoris, i per això he dit que, probablement, la definició més
bona era que era positiu però insuficient per a la nostra comunitat
autònoma.

S'ha de dir, per cert, que la proposta del Consell de Política
Fiscal i Financera, parteix de considerar adequats els
recursos actuals de les comunitats autònomes; per tant, no
és que es plantegin d'entrada problemes de manca de
suficiència i l'arbitri de sistemes per arreglar-ho, i això
naturalment, en principi, perjudicaria comunitats com les
Balears; el que passa és que, efectivament, comunitats com
la nostra compensarem aquesta situació per la nostra
expectativa de creixement de la recaptació en concepte de
l'IRPF i en concepte..., per la nostra perspectiva, en
definitiva, de creixement econòmic a la nostra comunitat per
damunt de la mitja, però, efectivament, hi haurà altres
comunitats amb problemes, també, de suficiència financera,
especialment de caràcter uniprovincial, del 143, etc., que
amb pitjors expectatives econòmiques i de creixement
econòmic no veuran satisfetes, en la mateixa mesura, les
seves perspectives de suficiència financera.

Quant al tema de la solidaritat entre les comunitats
autònomes és vera que s'arbitren mecanismes
compensadors, i el Sr. Conseller n'ha fet relació: el fons
d'anivellament, previst a l'article 15 de la LOFCA; hi ha un
increment del fons de compensació interterritorial;
s'estableix un fons de garantia; en definitiva, hi ha tota una
sèrie de mecanismes que, efectivament, tendeixen a pal•liar
el que significa, o les possibles repercussions d'una major
cessió d'IRPF sense límits màxims, aquesta vegada, la qual
cosa, probablement, redundarà en un sobreesforç financer
per part de l'Estat; però no estam segurs de cap manera, des
d'Esquerra Unida, que això pugui ser suficient per
compensar el desequilibri, és a dir, una major cessió d'IRPF
sense límits màxims, efectivament, és una fórmula audaç i
ens preocupa, com he dit abans, que aquests majors
desequilibris territorials, un balanç d'aquestes
característiques a l'hora de finalitzar el conveni, no pugui
posar en perill l'avanç en la maduració del sistema de
finançament autonòmic.

Nosaltres, des del punt de vista d'Esquerra Unida, feim
una aposta clara, naturalment, per superar el sistema de
finançament anterior a nivell general. Volem més
corresponsabilitat fiscal, fins i tot nosaltres plantejaríem la
participació de les comunitats autònomes en imposts
indirectes com l'IVA, cessió de tram de l'IVA a les
comunitats autònomes, volem també advertir d'una qüestió,
és a dir, la possibilitat i, per tant, la necessitat d'arbitrar
mecanismes que impedeixen el dumping fiscal, és a dir, tota
la capacitat normativa, una mica la inspiració que respira
l'acord, apunta cap a la reducció d'imposts, i apunta cap a
possibilitat de dumping fiscal que, en principi, té uns certs
mecanismes d'impediment de correcció, però això és la
tendència que s'apunta i és una tendència que ens preocupa
molt, perquè significa, entre altres coses, avançar des de les
comunitats autònomes, implicaria en el procés de
fiscalització de les rendes de capital i d'increment dels
imposts indirectes que és la filosofia de la qual el Partit
Popular ha impregnat, per exemple, el pressupost de l'Estat
del 1997, que és una política fiscal essencialment regressiva
i essencialment antisocial: disminució del pes dels imposts
directes, increment del pes dels imposts indirectes.
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I així com el Sr. Conseller ha acabat amb una referència al
règim econòmic i fiscal especial, una mica fora de l'àmbit
temàtic que, en principi, és objecte d'aquesta compareixença, jo
faré una referència a la reforma de l'Estatut. Nosaltres pensam
que l'avanç real en la maduració de la nostra autonomia i del
nostre autogovern passa, fonamentalment, per la reforma
estatutària, i sobre el tema del règim econòmic i fiscal especial
no hi entraré aquí -a més, d'aquí a una setmana hi ha el debat
sobre política general i hi haurà ocasió d'entrar en la resolució,
dins el mateix debat; a més, coneixent una mica el President de
la Comunitat Autònoma estic segur que serà un dels temes
estrella- però ja em preocupa, ja, que s'enfoqui aquest tema des
del punt de vista del finançament; precisament, la part realment
amb menys futur del règim econòmic i fiscal especial és,
precisament, la part del finançament, i amb les noves condicions
de finançament derivades d'aquest acord, més encara, si qualque
futur té el règim econòmic i fiscal especial és, efectivament, en
termes de correcció de costos d'insularitat, de tractament fiscal
diferenciat, en funció d'una realitat diferenciada i, evidentment,
amb tots uns objectius estratègics de model de desenvolupament
que la veritat és que, en principi, no tenc elements per pensar que
jo o el nostre grup comparteixi amb el Govern d'aquesta
comunitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el seu portaveu Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
afortunadament no hem esperat d'asseguts la documentació que
ens havia d'enviar, perquè poca cosa haguéssim pogut aportar al
debat; afortunadament el fax funciona i ens hem espavilat i,
gràcies a això, hem pogut estudiar aquests dies el nou model de
finançament del 1997 a l'any 2001. Criden l'atenció unes quantes
afirmacions que es fan, que jo consider com a qüestions
preliminars, però que poden definir quina és la situació actual.
Diu textualment, a la pàgina 4, que les reformes tributàries que
s'estan imposant contemplen una reducció de la tributació per
impost de renda de persones físiques, sense elevar la pressió
fiscal global; afirma també que el nou model no pot significar
una reducció de recursos de la hisenda central. 

Són unes afirmacions que jo, la paraula, qualificatiu, que
m'ha vengut al cap és voluntarisme; concretament al punt a)
diu: "l'atribució d'un tram -ho traduesc- de l'IRPF no
suposarà pèrdua neta de recursos per a l'Estat, donades les
expectatives de creixement de la recaptació en funció de la
política tributària del Govern". Bé, això ho diuen tots els
governs; tots els governs diuen que augmentaran els
ingressos de l'Estat, de la comunitat autònoma, de
l'ajuntament -dels consells insulars no, perquè no tenen
possibilitat de crear-ne, però segurament també ho dirien-
i al final diuen: "sense augmentar la pressió fiscal, al
contrari, la baixarem però millorarem la gestió i
augmentarem la recaptació, etc., etc."; és el voluntarisme
que impregna tot aquest document, i llavors ho diu: "bé, si
no posam més doblers, si no hem de perdre recursos, com
incrementaran els ingressos les comunitats autònomes?", i
dóna tres fórmules màgiques; la primera, per la millora de
la gestió tributària autonòmica, és a dir, que hauran de
gestionar encara més bé, per exemple, les transmissions i la
gent ja es queixa que els apliquen el valor real i que els
comencen a baldar quan hi ha unes transmissions
patrimonials, però vaja, els han de millorar més, si volen
augmentar els recursos; la lluita contra el frau fiscal, és a
dir, un altre tòpic i, finalment, por el ejercicio de las
comunidades autónomas de sus facultades normativas en
materia tributaria, és a dir, augmentar la tarifa
complementària de l'impost de renda de persones físiques i
els tributs cedits, és a dir, un gran invent: augmentar els
imposts.

Aquestes són les tres vies que ens donen per augmentar
la recaptació a les comunitats autònomes, és a dir, ens diuen
que no hi  ha més assignació a ningú i que ningú no hi perd.
Vet aquí, ja tenim la quadratura del cercle. 

Així i tot, jo crec que el sistema presenta dues novetats
importants i que, des del Grup Nacionalista-PSM valoram
molt positivament; la primera, l'augment de la
corresponsabilitat fiscal incrementant el tram de l'IRPF que
se cedeix a les comunitats autònomes amb capacitat
normativa pròpia, que també és una nova incorporació
positiva; i el segon punt, que hi ha arribat molt fresc,
darrerament, perquè el dia de la primera reunió encara no
estava redactat, que és tot el punt cinquè que feia referència
a l'anivellament de serveis que ha merescut un acord
independent del primer. Aquest fons d'anivellament de
serveis o aquest anivellament de serveis es durà a terme
mitjançant un fons de garantia segons el qual les comunitats
autònomes que rebin un finançament per càpita inferior al
90% de la mitjana rebran, via pressuposts generals de
l'Estat, una compensació fins arribar a aquest 90% de la
mitjana. Què significa això?, i és la part més positiva
d'aquests acords: que Balears podrà augmentar el seu nivell
d'ingressos per càpita. És un avanç molt positiu, però que ha
servit per destapar la caixa dels trons amb uns arguments,
els arguments de sempre, dels que reclamen més solidaritat.
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Així i tot, a pesar d'aquest petit avanç, veurem com es
quantificarà aquests anys; continuarà, una miqueta més atenuat,
però continuarà un desigual finançament per càpita pel mateix
nivell de competències, és a dir, que les comunitats autònomes
de l'article 143 de la Constitució, per exercir les mateixes
competències, les competències que ja tenen transferides en medi
ambient, en ordenació del turisme -que parlàvem avui matí-, en
cultura i esports, en ordenació del territori, benestar social,
sanejament d'aigües per fer depuradores, ..., no rebrem, per
aquestes mateixes competències no rebrem, encara, els mateixos
recursos econòmics, sinó que unes encara rebran més que les
altres. Quin és el resultat d'aquesta desigualtat?, que els usuaris
dels serveis públics a les comunitats autònomes desfavorides
reben una mala qualitat dels serveis, és a dir, que si a les Illes
Balears encara només estam al 90% de la mitjana i uns altres
estan al 130%, els ciutadans d'aquesta comunitat autònoma que
estan a un 130% reben uns serveis públics de major qualitat que
els usuaris dels serveis públics que es donen pel mateix nivell de
competències.

I vet aquí, però, que només pel simple fet de reclamar el
mateix finançament per habitant pel mateix nivell de
competències, a nosaltres, que ens apuntam a aquesta teoria, per
tant, ens sentim qualificats d'insolidaris. S'ha d'atacar, però,
aquesta falsa solidaritat, perquè és una falsa solidaritat, i resulta
penós que, des de l'esquerra estatal, de les Illes Balears, es tengui
més esment en demanar solidaritat amb les regions pobres
d'Espanya que per exigir solidaritat amb els pobres de les Illes
Balears, i és hora de desmuntar la imatge -no, ja poden
cucurrejar, però...- és hora de desmuntar la imatge, el santbenet
de regió rica que ens han penjat. Potser siguem rics, en conjunt;
segurament som els més rics, en conjunt, però individualment,
una part important de la nostra població viu en la pobresa, i
encara tenc per aquí un retall d'aquesta setmana allà on diu que
el 16,7% de la població insular viu baix el umbral de pobreza, el
16,7% de la nostra població; amb uns ingressos, aquest 16,7%,
inferiors a 43.000 pessetes mensuals per persona; la pobresa
també existeix a les Illes Balears.

I voldríem deixar una cosa ben clara: no entenguin que estam
en contra de mecanismes de redistribució de la renda, de cap
manera, però aquests mecanismes de redistribució de renda han
d'estar canalitzats mitjançant els instruments adequats. Quins han
de ser aquests mecanismes de redistribució de riquesa, de
pràctica de solidaritat? Evidentment, no el finançament
autonòmic. S'ha de separar la solidaritat del finançament de les
competències transferides; els mecanismes de redistribució de
riquesa són els fons de compensació interterritorial i els fons
estructurals, els fons regionals europeus, que estan pensats
especialment per transferir recursos de les comunitats riques, de
les regions riques a les regions més pobres. Hem de pensar, per
exemple, que només l'Objectiu 1 dels fons estructurals, dels
quals les comunitats riques n'estan excloses, suposen el 80% de
tots els fons comunitaris, i a Balears estam exclosos d'aquest
objectiu, com també estam exclosos del fons de compensació
interterritorial. 

Però encara existeix un altre mecanisme de redistribució de
la riquesa que no es té en compte, que són les inversions de
l'Estat i la dotació econòmica dels serveis públics que l'Estat
presta a les distintes comunitats autònomes per aquelles
competències que no estan transferides, per aquelles
competències que són de l'Estat. Fins avui, malgrat se'ns
qüestioni amb les inversions a l'aeroport, però direm que fins fa
dos anys, el resultat dels darrers catorze anys, segons les dades
que teníem, és que la inversió de l'Estat a les Illes Balears era un
35% de la mitja de les comunitats autònomes. 

Quin és el resultat de tot plegat?, que una part important
de la nostra població, aquest 16,9% que viu baix el nivell de
la pobresa, amb uns ingressos inferiors a 43.000 pessetes
mensuals, els nostres 140.000 pensionistes que cobren una
pensió mitjana 10.800 pessetes mensuals inferior a la pensió
mitjana de l'Estat espanyol, els 40.000 treballadors del
comerç que tenen un conveni de 110.000 pessetes mensuals
o el 30 i busques de mils de treballadors de la construcció,
que també estan amb un conveni d'unes 110.000 pessetes,
aquesta gent viu a la comunitat autònoma més rica
d'Espanya, però amb el nombre de llits d'hospital per
habitant més baix de tot l'Estat, i hem de fer cues
inacabables a urgències, i hem de pagar la depuració de
l'aigua quan a la majoria de territoris peninsulars és gratuïta,
i tenim un transport públic dolent i financiam els dèficits de
Renfe, i els pescadors paguen el gasoil 8 pessetes més car
que a la península, i els automobilistes la benzina 2 pessetes
més cara, etc., etc.

Senyores i senyors diputats, és ben hora de
desemmascarar el vertader expoli econòmic que patim a les
Illes Balears emparat en una falsa solidaritat. Quina quota
de solidaritat podem suportar els ciutadans de les Illes
Balears? Recentment vaig tenir ocasió d'assistir a una
conferència del prestigiós economista Sr. Miquel Alenyar,
i ens deia que quan es va pactar el concert econòmic al País
Basc i Navarra, s'acordà que aquests territoris, mitjançant el
concert econòmic, recapten tots els imposts, es queden la
part corresponent a les transferències assumides, paguen els
serveis que l'Estat presta als seus territoris, paguen una part
dels serveis comuns que tenen calculada, com és la Casa
Reial, Afers Exteriors, Defensa, etc., i després calcularen la
quota de solidaritat, com a territori ric, que havien d'aportar
a la resta del territori, i es va acordar, en el moment de
firmar el concert econòmic, que aquesta quota de solidaritat
seria l'1% del producte interior brut del País Basc i de
Navarra, i afegia, el Sr. Alenyar..., saben quin va ser, segons
els seus estudis l'any 1994, l'aportació de les Illes Balears al
conjunt de l'Estat?, la diferència entre el que varen pagar els
ciutadans de l'Estat i el que varen rebre de totes les
administracions?; idò bé, va ser -si al País Basc era de l'1%-
a les Illes Balears el 6,6% del producte interior brut. 

I la pregunta és, amb aquestes dades en la mà: quina
quota de solidaritat pot assumir un país com el nostre sense
posar en perill el sistema productiu?, quina quota de
solidaritat hem de suportar a costa de negar uns serveis
públics dignes a la gran part dels nostres ciutadans, a la gran
part dels nostres ciutadans més necessitats? I el més greu de
tot això és que l'esforç que feim els ciutadans de les Illes
Balears, o els de Catalunya, o el del País Valencià, fins i tot,
no només no és reconegut per qui reben el producte d'una
pràctica colonial, sinó que, encara, ens acusen d'insolidaris.
I és igual la ideologia, abans eren els del Partit Popular, avui
són els del PSOE, algun d'altres partits estatals, que més
sembla que prediquen un nacionalisme propi de la España
cañí que no d'una Espanya moderna.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 47 / 8 d'octubre del 1996 1723

Avui, demanar un igual finançament pel mateix nivell de
competències és insolidaritat i posa en perill la integritat de la
nación española. És el cas -i acabaré ja, Sr. President- del
President d'Extremadura, que és l'exponent, avui, d'aquesta línia
que, com deia Joan Francesc Mira en un article, ha arribat a
plantejar un referèndum d'heterodeterminació, no
d'autodeterminació, d'heterodeterminació, és dir, sotmetre a la
voluntat dels seus ciutadans el sistema mitjançant el qual els
ciutadans d'altres comunitats autònomes li han de transferir el
que ell anomena solidaritat. 

En definitiva, senyores i senyors diputats, segurament aquest
nou model de finançament serà una mica més beneficiós per a les
Illes Balears; ho esperam. Introdueix un aspecte molt positiu com
és el de la corresponsabilitat fiscal, ja començat a introduir a
l'altra legislatura, però no resol el problema de les Illes Balears,
que no és propi -i ho tornaré a dir- de patir un vertader expoli
fiscal. No només això, sinó que no resol l'etern problema,
l'enfrontament permanent entre comunitats autònomes. Al nostre
entendre...

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d'anar acabant, Sr. Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Em queden 20 segons; ...al nostre entendre únicament
existeix un sistema que podria resoldre ambdós problemes:
millor justícia per a les Illes Balears i resoldre l'enfrontament
amb les comunitats autònomes; i aquest és el concert econòmic;
d'una banda, el concert econòmic permet recaptar, íntegrament,
els nostres recursos garantint l'autonomia financera; d'altres
banda és l'únic sistema que permet quantificar la quota de
solidaritat, sabríem exactament i sabrien exactament què aportam
al conjunt de l'Estat en concepte de solidaritat, però per això
precisament, perquè sabrien el que aportam, nosaltres i altres,
s'hi oposaran en tanta força.

No som a temps de comentar el tema de règim fiscal.
Simplement crec que no ha de mesclar ous amb cargols: una cosa
és finançament autonòmic i l'altra és el règim econòmic i fiscal
diferenciat, i això vostè ho sap i no volia (...). Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el seu portaveu el Sr. Francesc Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, senyores i senyors diputats; volia dir, en
primer lloc, que som davant un debat que arribar tard, que
serà insuficient i que està desequilibrat. Arriba tard perquè,
com han fet altres parlaments de comunitats autònomes, el
Govern hauria d'haver provocat aquest debat amb
anterioritat a l'acord i no a posteriori; que serà insuficient
perquè és una compareixença i no és un debat específic i,
per tant, no hi ha possibilitat que d'aquesta compareixença
puguin sortir resolucions aprovades per aquest parlament; i
que està desequilibrat perquè és com si el conseller i els
portaveus seguéssim a la mateixa taula, ell tengués dos plats
dels quals pogués refegir totes les vegades que volgués i als
portaveus ens haguessin donat una tapa de variat; crec que
és el tipus de debat que aquí, avui, tenim plantejat, crec que
és un exemple més del baix nivell, del to baix que el Govern
tracta que tengui aquest parlament. 

Perquè si no, senyores i senyors diputats, ¿què hem de
pensar dels quinze dies que ha necessitat el Sr. Conseller, el
Govern, per fer arribar als portaveus, als diputats, el
document de finançament que van aprovar al Consell de
Política Fiscal i Financera i que avui, amb gran celeritat, ha
passat de la conselleria a la Conselleria de Presidència, de
la Conselleria de Presidència a la Presidència del Parlament
i de la Presidència del Parlament als grups parlamentaris en
qüestió d'una hora, quan faltaven -res- dues hores per
començar aquest debat? Ni tan sols el document definitiu,
el document de les pàgines intercanviables. 

Jo voldria aquí parlar del nou sistema de finançament, no
per caricaturitzar ni per apologia del sistema anterior i no
per introduir, tampoc, elements diferents com és el règim
fiscal especial per a les Illes Balears, que res tenen a veure
amb el finançament autonòmic que s'ha discutit i que s'ha
acordat i que, per més, per decisió d'aquest parlament, és al
Congrés de Diputats, a les Corts Generals per prendre la
decisió que correspon. He de dir que estic realment sorprès
del fet que a la presentació d'un nou sistema de finançament
el conseller representant del Govern hagi mantingut un to
tan agressiu amb l'oposició; jo li puc assegurar que la meva
postura, la del Grup Parlamentari Socialista serà molt més
equànime que el que vostè ha dit.
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En primer lloc, el sistema de finançament que ha estat vigent
entre el 87 i el 96 en dos quinquennis -del 87 al 91 i del 91 al 96-
està exhaurit; amb forts creixements competencials, amb
l'aplicació durant deu anys, ha exhaurit les seves possibilitats i ha
demostrat les seves disfuncions, i això exigeix un replantejament,
però també s'ha de dir que l'any 1991, que, per cert, aquest
parlament, abans de l'acord, va celebrar un debat i va aprovar
resolucions sobre el posicionament del Parlament pel que fa a
allò que el Govern havia de defensar, l'any 1991 aquest nou
sistema de finançament que tant ha infamat el Conseller
d'Economia i Hisenda el Sr. Rami, va ser francament alabat per
qui era President de la Comunitat Autònoma, el Sr. Gabriel
Cañellas, actualment president del Grup Parlamentari Popular,
i per qui era conseller d'Economia i Hisenda, el Sr. Alexandre
Forcades, per considerar que les Illes Balears havien tengut el
millor resultat en la negociació i amb el canvi de sistema, el que
vostè ha dit "mínimes variacions o inalteració del sistema del
quinquenni anterior", però que va suposar un canvi substancial
pel canvi de les variables d'insularitat, d'administracions
públiques i per l'afegit extra, pel finançament extra
incondicionat, que es fa afegir per culminar aquest acord. Per
tant, i sense voler cantar cap meravella d'un finançament ja
caducat, que ja ha acabat, vull deixar les coses al seu lloc. 

Durant el quinquenni 92-96 s'han introduït elements nous
com és la cessió del 15% d'IRPF. Per tant, ara, en el quinquenni
1997-2001, correspon introduir i avançar en la corresponsabilitat
fiscals de les comunitats autònomes per superar el que qualcú ja
ha dit, una etapa infantil, una etapa juvenil de l'autonomia,
l'etapa juvenil en què hom gasta i el papà paga, a una etapa en
què hom gasta però hom també ha de guanyar, ha de recaptar.
Aquesta és la situació amb què ens hem d'enfrontar en aquest
moment. I açò ha de permetre que totes les comunitats
autònomes puguin prestar adequadament els serveis als seus
ciutadans, que disminueixin els desequilibris territorials de
caràcter social i de caràcter econòmic. Aquests són els objectius;
jo supòs que poden ser compartits per tothom, que hauria de
resoldre aquest nou sistema de finançament. 

Però quins són els resultats del sistema aprovat? En primer
lloc, el sistema de finançament acordat en el Consell de Política
Fiscal i Financera, malgrat les seves incògnites, molt
probablement, podríem dir que quasi amb tota seguretat,
suposarà un augment de finançament per a les Illes Balears; és
una qüestió que no entraré en aquest tipus de discussió. El
problema radica en el fet que és un acord viciat en el seu origen,
perquè ni és un gran acord entre partits polítics ni és un gran
acord entre comunitats autònomes, és l'aplicació d'un acord
d'investidura entre el Partit Popular i Convergència i Unió i
suposa una part del preu polític per al vot favorable a la
investidura del Sr. Aznar per part dels diputats de Convergència
i Unió.

El Govern del Partit Popular i el mateix Partit Popular no han
cercat, en cap moment, l'acord amb el Partit Socialista; no l'han
cercat, aquest consens; el consens entre grans partits ha presidit,
fins ara, fins a aquest moment, fins a aquest mes de setembre, la
construcció de l'Estat de les autonomies i ara, en aquest moment,
s'ha trencat, s'ha romput; el finançament autonòmic sempre ha
estat objecte de consens, d'acord polític; des de l'aprovació de la
LOFCA, de la Llei Orgànica de finançament de comunitats
autònomes, l'any 1980, amb un govern de l'UCD fins totes les
reformes de la LOFCA que durant els governs socialistes s'han
duit endavant, sempre s'han aprovat per ampli consens. I vull
recordar que la Llei Orgànica de finançament de comunitats
autònomes és una llei molt important, és una llei que forma part
del bloc constitucional, d'acord amb les sentències del Tribunal
Constitucional, junt amb la Constitució Espanyola i junt amb els
estatuts d'autonomia. 

Els acords de finançament autonòmic, tant de l'any 87
com de l'any 92, varen ser objecte de grans acords entre
forces polítiques, encara que es pogués produir algun tipus
de discrepància aïllada d'alguna comunitat autònoma, però
eren objecte, havien estat objecte d'acords entre partits
polítics més representatius de l'àmbit parlamentari. Ara no;
ara falta el consens a un acord de finançament que, a més -
això vostè no ho ha dit, ho hem de dir aquí- exigeix la
reforma de la Llei Orgànica de finançament de comunitats
autònomes, que exigeix la reforma dels estatuts
d'autonomia, que exigeix la reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, entre d'altres, en els
aspectes relacionats amb el finançament. Per tant, crec que
és greu, aquesta falta de consens. Per això crec que aquesta
falta de consens suposa un retrocés en la construcció de
l'Estat de les autonomies. Sense grans acords polítics
entrarem en una fase de conflictivitat en política
autonòmica, entre comunitats autònomes i entre partits,
entrarem en una fase d'inestabilitat, i jo crec que l'estabilitat
d'aquest acord quedarà condicionada, per aquesta falta de
consens, a les majories polítiques, a les majories
parlamentàries que es produeixin dins els pròxims cinc anys
que, en teoria és el termini de vigència d'aquest acord.

Per això no podem veure el finançament de les Illes
Balears dins una bolla de vidre, aïlladament, separadament
del finançament del conjunt de les comunitats autònomes.
Si el nou model és conflictiu, si el nou model és inestable,
si suposa un retrocés en el consens autonòmic, encara que
pugui suposar més recursos per a les Illes Balears, els seus
profits, els seus avantatges seran incerts per a tots i també
per a les Illes Balears.

Per altra part, està clar que existeix un ball de xifres, una
certa orgia de mils de milions, a les comunitats autònomes
i, simultàniament, una absència de xifres oficials que crea
inquietud i confusió sobre els resultats del model. Els
consellers d'economia del Partit Popular han donat notícies
molt favorables per les seves comunitats autònomes; no tan
sols el Sr. Rami ha vengut a les Illes Balears dient que això
suposa 40.000 milions més, també el conseller d'economia
de Madrid ha arribat a Madrid -no ha hagut d'agafar l'avió
perquè ja hi era- i ha dit que també suposa 40.000 milions
més per a la seva comunitat; a Castella-Lleó els han dit que
guanyaran 23.000 milions, a Múrcia 30.000, etc.; però no
tan sols això, no tan sols els consellers d'economia del
govern del Partit Popular han comptat els 40.000 milions,
com a mòdul, que guanyarà cada comunitat autònoma amb
el nou sistema de finançament, és que els caps de l'oposició
del Partit Popular a les comunitats autònomes on no han
acceptat el sistema de finançament, han contat també
meravelles que suposarà aquest sistema i que no són
degudament compreses pels governants d'aquestes
comunitats. Així, per exemple, el Sr. Barrero, que, a més de
ser President del Senat, és el president del Partit Popular a
Extremadura, ha dit que Extremadura guanyarà 50.000
milions amb el nou sistema de finançament. Ho entenen?,
hi ha seriositat, en aquestes xifres?, són xifres màgiques? 
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I per acabar de complicar-ho, basta que anem a un estudi que
han fet uns diputats, molt eminents, del Partit Popular per a una
caixa d'estalvis i, segons aquest estudi, resulta ja el més
inesperat: la comunitat més beneficiada és Galícia i una de les
més perjudicades és la de les Illes Balears, que perdrà
finançament amb aquest nou sistema. La veritat és que és difícil
comprendre com, d'una xifra desconeguda, perquè el Govern
central no avança en absolut quin és el cost total del sistema de
finançament, es puguin treure tant fàcils divisions per comunitats
autònomes. No hi ha algun tipus d'element creatiu, Sr. Rami, en
la seva xifra de 40.000 que, del Consell de Política Fiscal i
Financera i l'aeroport de Palma, va arribar vostè a la conclusió?
En qualsevol cas, Sr. Rami, per poder fer comparacions, per
poder tenir un element objectiu, també seria interessant conèixer
quin va ser l'increment del finançament real al quinquenni 92-96
respecte del quinquenni anterior, perquè probablement trobarem
xifres, també, molt importants que el sistema anterior va suposar
respecte a l'anterior i que són, no ja xifres estimades o xifres
enlaire, sinó xifres ja comptabilitzades.

Per altra part, què reclamava el Govern i què ha obtingut?
Reclamava que el factor de població sigui el factor bàsic del nou
sistema de finançament; condició sine qua non. He de dir que
aquesta importància del factor de població és una qüestió
aprovada per unanimitat en aquest parlament. Tots hem estat
d'acord i estam d'acord que aquest és l'element bàsic del sistema
de finançament, sempre que vagi acompanyat amb un fons
d'anivellament per superar dèficits en infraestructures i
equipament i amb un fons de compensació interterritorial que
resolgui adequadament els desequilibris territorials de caràcter
socioeconòmic. Però en aquest cas em fa la impressió, Sr.
Conseller, que s'ha gastat la pólvora en salves perquè, per una
part, ni tan sols ha aconseguit vostè substituir la població de l'any
1988 per la població actual; sabem que Balears és una de les
comunitats que creixen; si ens apliquen, encara que sigui amb un
percentatge baix, la població de fa vuit anys, resulta que hi som
a perdre molt, amb aquest sistema. No digui que no, perquè vostè
ho reclama en un escrit que envia al Consell de Política Fiscal i
Financera, però no li fan cas. Hi ha qui ha calculat que això
suposa 3.000 milions anuals per a les Illes Balears, aquesta
diferència de població no tenguda en compte.

Per altra part, el fons de garantia quant al finançament per
habitant no operarà, per a les Illes Balears; si les Illes Balears
tenen dins l'any 98, dia 1 de gener del 98, segons el calendari
anunciat, la transferència d'educació i les altres comunitats
autònomes del 143 també, les Illes Balears no rebran res d'aquest
fons d'anivellament de finançament per habitant perquè no ho
necessitarà, perquè el 30% d'IRPF les posarà en una situació més
favorable; segons tots els càlculs, qui se'n durà tot aquest fons de
finançament per habitant és la Comunitat Valenciana, amb la
qual vostès han col•laborat en un document defensant els seus
interessos. Per tant, crec que, en aquest cas, com li dic, pólvora
amb salves, ni la població actual, ni el fons d'anivellament tenen
eficàcia a les Illes Balears, encara que la tengui un altre aspecte
molt important. 

I de la població flotant o suportada, què hem de dir? També
ha estat objecte d'un suport, en aquest parlament, però vostè
sap que no ha merescut cap tipus de consideració per part
del Govern central; clar que vostè va arribar a dir que no era
una proposta seriosa, la qual cosa ja resulta especialment
preocupant, que una proposta que ha estat objecte de debats
parlamentaris durant anys, que ha estat una bandera
inassequible al desaliento per part del Govern balear, que ha
estat objecte d'un conflicte al Tribunal Constitucional, que
ha estat objecte d'un acord entre tres comunitats autònomes,
Comunitat Valenciana, Múrcia i Balears, que sigui per vostè
valorada com a una proposta poc seriosa i que, a més, ens
digui que tots els polítics diuen mentides quan són enmig
d'una tasca negociadora, jo li dic: per favor, no extrapoli
aquest sistema de negociar a la vida parlamentària; clar que
una vegada que vostè va dir que tots els polítics diuen
mentides quan són enmig d'una tasca negociadora, un
columnista ben conegut va titular "Rami se estrena diciendo
la verdad".

Però, Sr. Conseller, altres qüestions que també han estat
objecte incansable de defensa per part del Govern balear,
com l'increment del pes de la insularitat, com l'increment
del pes de les unitats administratives insulars perquè siguin
equiparades a províncies, no han tengut la més mínima
variació en aquest acord de finançament que vostès han
subscrit. Per tant, jo crec que hi ha distància, i molt àmplia,
entre els objectius que s'havien fixat i que molts d'ells tenien
un ampli suport aquí i els que, realment, han aconseguit.

Per altra part, si em permet, Sr. Conseller i Sr. President,
l'impost de la renda, aïlladament, en exclusiva, no és un
impost estatal adequat per basar-hi el finançament
autonòmic. I així ho hauria d'haver defensat el Govern
balear, perquè no és amb l'impost de la renda que la
Comunitat Autònoma aconseguirà obtenir finançament per
via tributària en relació als usuaris reals, a la població
estacional; necessitaria que hi entrassin imposts indirectes
del tipus de l'IVA, del tipus de l'impost especial de
carburants, perquè són més proporcionals a la població
realment usuària i no a la població estrictament resident que
l'impost de la renda, i a més, vostè sap perfectament que,
amb una senalla, amb un cistell de tributs, directes més
indirectes, hi ha més possibilitat que hi hagi suficiència
financera per totes les comunitats autònomes, hi hauria
menys dificultats de coincidència entre les comunitats
autònomes de renda alta i les de renda baixa. I això és
especialment important davant l'actual procés, clarament
regressiu però real, de substitució d'imposts directes per
indirectes que ha iniciat el Govern central del Partit Popular.
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I del fons d'anivellament, un fons d'anivellament que sempre
havíem aspirat a les Illes Balears perquè tenim un sentiment,
potser no suficientment quantificat, que la qualitat dels serveis
que aquí es presten està per davall de la mitja que reben en el
conjunt del territori nacional, aquest fons d'anivellament, en
aquest acord que vostè ha signat, no tan sols no està definit, sinó
que, simplement, està encarregat a un grup de treball perquè
estableixi la seva creació i els criteris de distribució i dotat amb
una xifra irrisòria, perquè 10.000 milions per a totes les
comunitats autònomes és una xifra irrisòria per poder donar
solució a aquest problema.

En resum, senyores i senyors diputats, com diu un dels
experts que van elaborar el famós Llibre blanc del finançament de
les comunitats autònomes, el Sr. Carlos Monasterio diu que el que
es discuteix en aquest acord no són unes bones regles de
funcionament, sinó que l'important és quants de duros me'n puc
endur a la meva autonomia, s'ha abordat un problema de capital
importància en una negociació entre comunitats quan s'hauria
d'haver fet entre partits polítics i el Parlament.

És molt probable, senyores i senyors diputats, que per a les
Illes Balears, a partir de l'any 1998, perquè el 1997 no es
produirà cap canvi, que a partir del 1998 aquest nou sistema
suposi una millora, si l'educació es transfereix a les Illes Balears,
una millora del nostre finançament. Però el sistema és dolent, el
sistema és inestable, el sistema és incert, i ho és pel seu origen
viciat, per la falta de consens, per la conflictivitat que està obrint
i que difícilment podrem superar a una modificació de la Llei
Orgànica de finançament de les comunitats autònomes, peça
clau, com deia, del bloc constitucional, i, per tant, mereixedor
d'un consens que fins ara ni s'ha produït ni s'ha intentat. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la seva portaveu Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En primer
lloc, volem agrair la compareixença que ha fet davant aquest
plenari el conseller d'Hisenda d'un tema tan important com és
aquest de la finançació autonòmica. Crec, senyores i senyors
diputats, que s'ha de ressaltar el fet que des del moment en què
va arribar al Govern de la nació el Partit Popular, en tan sols tres
o quatre mesos hem aconseguit posar en marxa un nou sistema
de finançament autonòmic per al pròxim quinquenni de l'any
1997 a l'any 2001. Vull ressaltar aquest fet, perquè crec que és
important que tan sols en tres o quatre mesos ja s'han posat
d'acord la majoria de les comunitats autònomes de tota Espanya
per a aquest nou sistema de finançament de les nostres
comunitats que marcarà, com és evident, el futur autonòmic dels
pròxims anys a Espanya, i que ha estat aquest un pacte a nivell
autonòmic, un pacte de finançament que no només ha tengut el
suport del Partit Popular, sinó que ha estat un acord entre el
Partit Popular i els distints partits nacionalistes de l'Estat
espanyol, allà on Convergència i Unió, el Partit Nacionalista
Basc i Coalició Canària, han estat favorables a aprovar aquest
nou model de finançament de les nostres comunitats autònomes.

Hem de dir que si el Partit Popular en tres o quatre
mesos que fa que ha arribat al govern de la nació, ha
aconseguit posar en marxa el nou model de finançament per
al proper quinquenni, hem de comparar què va passar al
darrer acord de finançament, el darrer acord a què va arribar
el Partit Socialista quan estava al Govern de la nació, el
quinquenni 92-96, i jo els diré que aquest acord es va
produir, però es va produir, en certa manera, fora de termini,
perquè l'acord va arribar l'any 1992, a principis del 92, la
qual cosa significa que en certa manera, aquest quinquenni
va ser retroactiu, i en bé del Partit Popular, hem de dir que
nosaltres, el nostre partit a nivell nacional ha aprovat aquest
model de finançament dins l'any 96, abans que es posàs en
marxa.

Dir que el passat sistema de finançament, el que teníem
aquests darrers anys, per part de la nostra comunitat, el
consideràvem insatisfactori per a les Balears i també el
consideràvem injust. Què passa amb aquest nou model que
ens ha explicat aquí el Sr. Conseller, i que la majoria de
nosaltres sabíem per les distintes explicacions donades, tant
a nivell regional com a nivell nacional? Hem de dir que
suposa, crec que per a Balears és un bon acord, és un acord
positiu, és un acord que en els pròxims mesos i anys, la
nostra comunitat se'n beneficiarà d'una manera, crec que
bastant important, i se'n beneficiarà per dues raons
fonamentals, que les deia aquí i que les explicava el
conseller. Per una part, que es té en compte el criteri de
població, això és una fita història, feia molt de temps que ho
veníem reivindicant i no se'n feia cas, i en aquest cas amb
aquest nou model que es planteja, que s'ha aprovat, es té en
compte el finançament mínim per càpita, i nosaltres creim
que això és un repte que teníem plantejat i que, per primera
vegada s'ha aconseguit. 

I l'altre punt important d'aquest model de finançament,
és que té en compte la corresponsabilitat fiscal, i hem
d'¡aconseguir que aqueixa corresponsabilitat fiscal s'adapti
en certa manera a les nostres mesures, al nostre fet insular
i que s'adapti un poc a les nostres circumstàncies. I el que és
important és que el fet que no tots els imposts que nosaltres,
que els mallorquins, els menorquins i els eivissencs, pagam,
no tots se n'aniran a Madrid, sinó que una part important ja
ens quedarà aquí i no vendrà via de participació dels
ingressos de l'Estat. És important que a partir d'ara podrem
gestionar en certa manera una part, un tram de l'IRPF, en
principi serà un 15% i al llarg del temps podrem arribar a un
30%, i això suposa, respecte del model que teníem
anteriorment de finançament que aquest sistema és manco
paternalista, suposa en certa manera que la nostra
comunitat, que nosaltres des d'aquí podrem ser més amos
dels nostres ingressos, i això suposa, en la mesura que
puguem esser més amos, més propietaris dels nostres
ingressos, suposa això per al futur que nosaltres, des de
Balears, podrem marcar el ritme de futur de la nostra
comunitat.
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I jo crec que per aquests dos motius, el sistema que s'ha
acordat a nivell nacional de finançament de la nostra comunitat,
és un sistema positiu i, des del Grup Parlamentari Popular, volem
donar suport en aquest sentit al conseller, que continuï per
aquesta línia, que creim que és la línia correcta i que els
ciutadans de Balears ens agrairan. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar la compareixença, Sr. Conseller,
té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Moltes gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bé, aniré
responent una mica, seguint el guió de les intervencions de
cadascun dels portaveus darrers, a tots els que m'han donat les
gràcies per la compareixença.

El Grup Parlamentari d'UM assenyala que les discriminacions
que ha patit la nostra comunitat es poden mantenir cap al futur
amb el nou govern del PP a Madrid, bé, evidentment entenc que
des d'una formulació nacionalista, s'ha de defensar aquesta
postura i evidentment el sentiment que un pot sentir de com se
sent tractat és un aspecte subjectiu, un sempre es pot considerar
discriminat envers de qualsevol actuació. Jo crec que el que hem
de fer és comparar el present o el futur amb el passat i el que
hem de fer és analitzar, jutjar, el nou govern de la nació, en
aquest cas el govern del PP, en relació als governs anteriors i
comparar si la cosa va millor o pitjor, queixar-nos sempre,
qualsevol que sigui el tracte, em sembla poc realista, fer un
plantejament del bo i del dolent és poc realista i el que hem de
fer és un plantejament d'analitzar què és millor i què és pitjor.

En posar aquesta contraposició entre finançament per càpita
i el criteri de població flotant, jo crec que és un error, el criteri de
població flotant, en cap moment no l'hem deixat de reclamar des
del Govern balear, és més, és el que en bona mesura dóna força
als nostres plantejaments, però a l'hora d'instrumentar
jurídicament aquest plantejament de demanar una major
finançació per fer front a les demandes que la població turística
presenta a la Comunitat Autònoma, de construir carreteres de
més capacitat, sistemes de depuració d'aigües de més capacitat,
sistemes de provisió de recursos hidràulics de més capacitat dels
que necessita la població, l'única forma de plantejar-ho és amb
els instruments jurídics que la Lofca i els sistemes de
finançament autonòmic preveuen, i el criteri de població flotant
és un criteri difícilment homogeneïtzable a tot l'Estat i, per tant,
és difícil utilitzar aquest concepte com un instrument jurídic per
negociar en el sistema de finançament. Sí que es pot utilitzar
com argument polític però no com a argument jurídic. I, en
qualsevol cas, això era d'una intervenció posterior, del PSOE, em
sembla, nosaltres en cap moment no hem dit que la demanda de
la població flotant fos un artifici, o no sé quin terme s'utilitzava,
el que dèiem és simplement que el concepte jurídic de població
flotant és un concepte difícilment quantificable i, per tant, no
l'utilitzam a l'hora de concretar en el sistema de finançament les
nostres demandes, sí l'utilitzam políticament, però no
jurídicament.

Això és una moto que hem venut. Bé, és una opinió, que
això sigui una moto, una Mobylette, bé la història ja dirà si
això és una Mobylette o és una moto, no vull polemitzar en
aquest sentit. El sistema no és bo perquè el rebutgen les
comunitats autònomes dels partits socialistes. Bé, jo crec
que havia començat la seva intervenció dient que el sistema
(...) que era bo, i a meitat de la seva intervenció canvia
perquè el rebutgen els socialistes, jo no sé si és que no estan
clares entre el Grup UM i els socialistes i per això n'han de
donar una de cal i una d'arena, i potser per això és
contradictòria a la seva intervenció. Que altres comunitats
autònomes han aconseguit contraprestacions, nosaltres
n'estam molt content, quan nosaltres negociam amb l'Estat
no plantejam, nosaltres volem el mateix que una altra
comunitat, nosaltres plantejam les nostres necessitats i ens
plantejam d'arribar al màxim possible, independentment que
d'altres comunitats aconsegueixin més o menys que
nosaltres.

I contradiccions entre les estimacions que nosaltres feim
i les dades que varen sortir de l'estudi de Bancaixa o d'altres
comunitats autònomes. Bé, l'estudi aquest, de Bancaixa,
nosaltres vam demanar les bases que determinaven aquesta
diferència, que deien que la comunitat de Balears era la més
perjudicada, i quan ens enviaren el quadre corresponent,
vàrem veure que aquest quadre no era correcte, perquè
comparava uns elements que no eren homogenis, vam
demanar explicacions i ens varen reconèixer que
efectivament s'havien equivocat i que Balears no era la
comunitat més perjudicada en l'estudi que va fer Bancaixa,
no el va fer, en cap moment el Partit Popular, sinó que van
col•laborar determinats diputats del Partit Popular, a títol
personal, però no hi ha cap estudi fet per cap grup
parlamentari, era un estudi fet per Bancaixa.

Quant a la intervenció d'Esquerra Unida, diuen que els
demanem excuses perquè els ha arribat el document, en
relació al document del sistema de finançament es veu que
ha arribat aquest matí a les dotze, sembla ser, això va ser
enviat divendres passat, amb la intenció que arribés per
poder treballar aquest cap de setmana, el que va succeir és
que esperàrem que arribàs de Madrid el document ja
definitiu, sense haver de lliurar-los el document que va al
Consell de Política Fiscal i Financera més el document
tradicional que suposava haver d'intercalar uns fulls en
altres, vàrem esperar fins al darrer dia que consideràrem que
podíem esperar aquest document i quan vam veure que no
arribava, els vàrem enviar el document de què disposàvem,
i bé, sembla ser que la burocràcia entre el Govern i el
Parlament ha fet que això arribàs aquest matí, ho sentim
molt i no sé si és irreparable o no aquest fet.
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Relata una sèrie d'aspectes positius per a les Balears, la
corresponsabilitat fiscal, l'autonomia financera, la participació en
l'agència tributària, la capacitat normativa, es considera que el
sistema és més adult, estam content que s'apreciïn aquests
aspectes positius perquè entenc que tengui una àmplia base
aquest sistema de finançament, allunya els riscos que vostè
mateix assenyalava de la possible conflictivitat i les possibles
tensions de cara al futur en relació a la modificació d'aquest
sistema. Respecte dels aspectes negatius, vostè mateix diu que
veu una por que hi hagi dificultats, tensions, de manca de
solidaritat, de falta de mecanismes de solidaritat, bé, el
representant del Grup del PSM ha fet una explicació, jo crec que
molt clara del conjunt de mecanismes de solidaritat que ja
existeixen en el model, no és només el sistema de finançament
autonòmic qui ha d'assegurar la solidaritat entre les comunitats
autònomes, en cap moment nosaltres no consideram que el
sistema que s'ha aprovat no sigui solidari, entre d'altres motius
perquè les eines principals amb les quals s'instrumenta la
solidaritat, jo diria que la primera és el mateix sistema tributari
espanyol, en la mesura que el sistema tributari espanyol no està
afectat per aquest nou sistema de finançament o hi està afectat en
una mínima part, no s'està posant en crisi aquesta solidaritat i
sense cap dubte, nosaltres des de Balears, en cap moment no
estam posant en crisi el sistema tributari vigent actualment, quant
a creació de discriminacions territorials. En tot cas, sí que
estaríem d'acord amb les discriminacions al costat de la despesa,
en el sentit que entenem que han de venir més despeses
públiques cap a Balears però no reclamam una reducció dels
tributs, excepte la referència que he fet al règim econòmic i
fiscal.

Aquests desequilibris crec que són en bona mesura ficticis,
igual que assenyalava el representant del Partit Socialista, que els
anteriors acords de sistema de finançament s'havien aprovat
sempre pràcticament per unanimitat de totes les comunitats, totes
les comunitats han acordat al final, han donat la seva conformitat
a aquest sistema, bé, aquesta afirmació té un truc, i el truc també
es manté en aquest sistema actual. Tothom s'estripa les
vestimentes en el moment d'aprovar un document el Consell de
política fiscal i financera, perquè això no és més que un tramit
preceptiu, obligatori, la seva aprovació en el Consell de política
fiscal i financera, però l'aprovació definitiva del sistema de
finançament es produeix en la comissió mixta bilateral Estat-
Comunitat Autònoma. Igual que en els anteriors sistemes cap
comunitat autònoma ha rebutjat el sistema proposat perquè
sempre ha suposat una millora per cada comunitat autònoma, en
aquest cas el nou sistema també és una millora per a la totalitat
de les comunitats autònomes, i no tenc cap dubte que si els
governants de les comunitats que ara rebutgen el sistema són
responsables i defensen els interessos dels seus ciutadans, doncs,
acabaran aprovant aquest sistema davant la comissió mixta. Per
tant, si abans no hi ha hagut tensions, si el consens constitucional
no es va trencar abans, tampoc no entenc que s'hagi de trencar
ara, si per no trencar-lo entenen presentar recursos davant del
Tribunal Constitucional. Hem de recordar que les Illes Balears
van tenir que presentar un recurs davant del Tribunal
Constitucional rebutjant el sistema de finançament de l'any 86 al
91. Això ningú ho va viure com un trencament del consens
constitucional, per tant, el fet que actualment qualsevol
comunitat autònoma vulgui plantejar referèndums o vulgui
plantejar recursos davant el Tribunal Constitucional, crec que
s'ha de viure de la mateixa manera que es va viure la presentació
del recurs d'inconstitucionalitat que va presentar la nostra
comunitat autònoma al seu dia. Sobretot, alguns representants del
Parlament de les Illes Balears haurien d'estar més preocupats pels
recursos d'inconstitucionalitat que va tenir que presentar la nostra
comunitat que no dels que puguin presentar altres comunitats.

Després hi ha un altre concepte, li preocupa la tendència
cap a la disminució dels imposts indirectes i la tendència a
compensar aquesta disminució dels imposts directes
augmentant els imposts indirectes. Interpreta que això és un
plantejament regressiu. Bé, m'agradaria treure aquí la meva
vena tributària i dir que no estic massa d'acord amb la seva
interpretació, perquè en bona mesura la imposició, no tant
la directa sinó la imposició directa sobre les persones
físiques és més que una imposició sobre les rendes del
treball que no una imposició sobre la totalitat de la renda de
les persones físiques i, per tant, fer descansar la
progressivitat del sistema sobre l'IRPF crec que no és
realista quan consideram que això resol el problema de la
progressivitat. Jo crec que moltes vegades és més progressiu
un gravamen sobre la imposició indirecta que sigui
discriminatori de determinats béns d'ús massiu, però crec
que moltes vegades és més progressiu el gravamen de la
imposició indirecta que no pas el de la imposició directa via
gravamen de les rendes salarials.

Quant al PSM, retard en rebre la documentació, crec que
ja he contestat aquesta qüestió. Voluntarisme quant a
atribució d'un tram, bé, vostè diu que el sistema de
finançament fa manifestacions voluntaristes en el sentit que
l'única forma d'incrementar la nostra rendibilitat d'aquest
sistema és un increment de gestió, combatre el frau fiscal,
l'exercici de facultats normatives en matèria tributària, crec
que hi ha un factor que deixa fora el sistema, però crec que
és el més important per fer créixer el rendiment de la nostra
participació sobre l'IRPF com és el foment de l'activitat
econòmica a la nostra comunitat. El fet que el nostre PIB
estigui creixent, així ha passat als deu anys anteriors, per
sobre de la mitjana nacional, ens ha de donar un benefici
quant al rendiment de l'IRPF.
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Quant que ningú no hi perd, que això no hi aporta més cost,
que això és una contradicció, bé, l'Estat cedeix una part del
rendiment de l'IRPF i, en aquest sentit, creu que la col•laboració
Comunitat Autònoma-Agència Tributària pot tenir un efecte
positiu en la recaptació de l'IRPF i, per tant, tant uns com els
altres poden sortir beneficiats en aquest sentit. Vostè veu la part
positiva de la corresponsabilitat fiscal, igual que els anteriors
intervinents, la part positiva de l'anivellació de serveis, però veu
un problema en el gran benefici que per a nosaltres pot suposar
la garantia que cap comunitat autònoma pot estar per sota del
90% de (...), que això pot ser un problema per la solidaritat. Per
altra banda, no sé si era vostè o una altra persona, veia que això
no era tant beneficiós perquè amb el rendiment de l'IRPF en cap
moment estaríem necessitats d'utilitzar aquests fons de garantia
al 90%. Crec que, en qualsevol cas, la garantia que en cap cas
estarem per sota del 90% a partir del 98 (...) fins arribar a l'any
2.001. Crec que això és el que el mateix terme diu: és una
garantia. El sistema assegura que en cap cas estarem igual que
hem estat els deu anys anteriors per sota del 75% del
finançament per càpita, s'assegura que en cap cas estarem per
sota del 90%, i si la corresponsabilitat fiscal ens fa pujar per
sobre la corresponsabilitat fiscal, o el fet de negociar les
competències d'educació no universitària d'una forma adequada
ens fa que ens situem per sobre de la mitjana nacional i no
utilitzem aquest fons de garantia, doncs, miel sobre hojuelas, com
es diu habitualment. Tot això que haurem guanyat i tot això que
ens haurà portat la garantia del 90%.

Estic totalment d'acord amb vostè amb el fet de considerar
molt preocupant que alguns representants del poble balear
estiguin més preocupats per la solidaritat amb altres comunitats
autònomes que amb la solidaritat intracomunitària. Crec que la
feina dels representants de les Balears no és defensar els
interessos d'altres comunitats autònomes. En aquest sentit, crec
que era procedent la referència al règim econòmic i fiscal, perquè
aquí ens estam trobant amb la mateixa preocupació, amb el fet
que ni en el sistema de finançament autonòmic hi trobam un
suport als interessos dels ciutadans balears, ni tampoc a altres
lleis molt importants per a les Illes Balears. També vull afegir
que a més dels mecanismes que vostè ha assenyalat com a
mecanismes de redistribució de la riquesa, el fons de
compensació interterritorial, els fons europeus, els pressupostos
generals de l'Estat, està el sistema tributari i a més el sistema de
seguretat social que assegura una assistència als ciutadans de tota
Espanya, que estam finançant entre tots mitjançant el sistema
tributari.

Quant al PSOE, el debat arriba tard, bé, no sé si arriba tard.
Això també és una opinió, és cert que altres comunitats
autònomes han fet debats d'aquest tipus abans d'anar al Consell
de Política Fiscal i Financera. També és cert que els governs
d'aquests parlaments no s'han sentit subjectes a les decisions
d'aquests debats perquè han hagut d'actuar en sentit diferent al
que han acordat en el parlament, per tant, parlar per parlar crec
que no té gaire sentit. Crec que té sentit presentar-ho ara, perquè
a partir d'ara els representants dels grups parlamentaris han de
participar en el procés d'acordar el sistema de finançament
autonòmic i, per tant, ara sí es procedent parlar, abans era el
Govern qui participava en el Consell de Política Fiscal i
Financera, a partir d'ara serà la Comunitat Autònoma
representada pel Govern i pels distints grups parlamentaris. Crec
que és interessant que es pugui substanciar una opinió més
consensuada entre tots per oferir una opinió més consolidada en
el si de la comissió mixta.

Insuficient perquè no hi ha possibilitats de resolucions,
bé, les resolucions són molt simples. Crec que han estat
exposades, pràcticament, per tothom, o s'accepta el sistema
o no s'accepta. Tenim les dues alternatives, si no accepten
el sistema, prorroguem el sistema anterior, crec que no és la
millor solució per a les Balears, i si accepten el sistema
acceptam el que tots entenem que és positiu per a les
Balears, la corresponsabilitat fiscal, la fixació de límits
mínims en funció dels fons de garantia que s'estableixen en
el sistema, i sobretot la no existència de límits màxims en
l'evolució de la corresponsabilitat fiscal. 

Jo no sé si he emprat un to agressiu amb l'oposició. Si ha
estat així, doncs, crec que no ha estat per les formes, sinó en
tot cas pel contingut del que he expressat. Crec que els
continguts del que he expressat han estat molt poques
opinions i sí moltes dades, per tant, crec que si les dades
dels últims deu anys són agressives no han estat contra
l'oposició sinó que han estat contra els ciutadans d'aquestes
illes.

Els models 86, 96 estan esgotats, estic totalment d'acord.
Afortunadament estan esgotats. Vostè diu que això significa
un replantejament, doncs ara sí podem fer un
replantejament. Jo crec que aquest sistema de finançament
autonòmic és aquest replantejament que vostè mateix està
demanant. L'acord és un acord viciat d'origen, bé, la veritat
és que aquesta expressió "acord viciat d'origen" la he vista
moltes vegades a la premsa, l'he escoltada amb molta
atenció mentre vostè ho explicava, encara no entenc què
significa. Això és una imposició de Convergència i Unió,
bé, els grups polítics es presenten a unes eleccions, obtenen
uns vots, això determina una representació parlamentària,
després, d'aquesta representació parlamentària, surten
acords per governar, acords parlamentaris, etc., i d'aquí
surten conclusions. Això va passar així en el passat i ningú
s'estripava les vestimentes, així passa en el present i tampoc
no veig que ningú s'hagi d'estripar les vestimentes per això.
És evident que Convergència i Unió vol defensar uns
interessos dels seus ciutadans, afortunadament els interessos
dels seus ciutadans, en el cas del sistema de finançament
autonòmic, no només són interessants per als ciutadans de
Catalunya sinó també per moltes altres comunitats
autònomes, entre elles la nostra, i per tant no veim on és el
vici d'origen d'aquest acord. Al contrari, nosaltres creim que
aquest acord és virtuós d'origen.
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La qüestió que sempre hi ha hagut consens en l'aprovació del
sistema de finançament autonòmic, ja ho he dit abans, mai hi ha
hagut una aprovació unànime del sistema de finançament
autonòmic davant del Consell de Política Fiscal i Financera, en
cap acord de la seva història, el que sí hi ha hagut, acord sempre
unànime a l'hora de firmar amb la comissió mixta, ja ho he dit
abans, perquè cadascun dels sistemes de finançament autonòmic
ha suposat millores per totes les comunitats autònomes. En
aquest sentit, crec que aquest sistema també serà signat per
tothom. Quant al que ha dit sobre que aquest és un sistema que
genera inestabilitat, que estarà condicionat per les majories al
Parlament, el que hem de dir és que, efectivament, tots els
sistemes de finançament autonòmica han estat marcats per la
inestabilitat de la seva injustícia i han estat condicionats per les
majories en els parlaments. El que passa és que
desventuradament per les Illes Balears, aquestes majories en el
Parlament nacional no han pogut canviat des de l'any 82 fins a
l'any 93, quan han canviat s'ha demostrat la inestabilitat del
sistema de finançament autonòmic anterior. Per tant, amb això
al menys no hem empitjorat.

Ball de xifres entre comunitats autònomes, doncs, la veritat
és que no conec els estudis que hagi pogut fer, ni la Comunitat
de Madrid, ni la de Castella-Lleó, ni la de Múrcia, ni la
d'Extremadura, ni, a part del que he dit abans, l'estudi (...). Jo sí
que conec l'estudi que hem fet a les Illes Balears, creim que és un
estudi que té com a base una sèrie d'hipòtesis, del creixement del
PIB, d'elasticitat de la renda envers al PIB, de com ha
evolucionat la renda els deu anys anteriors i com pot evolucionar
cap al futur, veure distints escenaris de quan es pot quantificar la
competència d'educació i l'efecte combinat dels fons de garantia
del 90% i els altres fons de garantia establerts en el sistema de
finançament autonòmica i, per altra banda, els compromisos que
l'Estat ha assumit en relació als creixements del finançament dels
ingressos generals de l'Estat. En aquest sentit, s'han determinat
unes previsions d'ingressos que, com totes les previsions, poden
estar per sobre o poden estar per sota de la realitat. Ja ho veurem,
ho anirem analitzant cada any. No puc dir res més.

Si no ens beneficia el fons de garantia del 90% del
finançament per càpita serà perquè després de negociar les
competències educatives aconseguim passar d'un finançament
actual del 75% del finançament per càpita a una que estigui per
sobre del 90%, per tant si això és així miel sobre hojuelas, com he
dit abans, i no haurem d'esperar a que passin quatre anys per
arribar a que entri en plena vigència el fons de garantia del 90%.
Ja, pràcticament, des de l'any 98 rebrem aquest fons addicional
de finançament superior al 90% del finançament per càpita.

Quant a població flotant, no era una proposta seriosa, els
polítics no diuen la veritat quan estan negociant..., bé, crec que
ja he contestat sobre el tema que no era una proposta seriosa. Jo
no dic que els polítics diguin mentides, jo suposo que els polítics
tracten de dir la veritat sempre que poden. Jo el que dic és que
qualsevol persona, no només els polítics, quan estan negociant,
les declaracions públiques que fa van més dirigides a influir en
el procés negociador que no a informar a la gent de quin és l'estat
exacte de la situació de la negociació. Per tant, no s'ha de fer
gaire cas de les coses que diu la gent mentre es negocia. Si no
recordo malament, en cap cas vaig dir que ningú digui mentides.

Hem renunciat a demanar més pes per a la insularitat,
més pes per a les unitats administratives..., el que no sé si
vostès han pogut comprovar, però el sistema, l'acord del
sistema de finançament autonòmic partia d'una restricció
inicial que era minimitzar els costos d'aquest sistema, per
això s'ha establert el sistema de corresponsabilitat fiscal
perquè sigui una via sense costos per al pressupost general
de l'Estat de créixer en el finançament de les comunitats
autònomes, per tant, si el sistema no ha d'afectar al
pressupost de l'Estat o ha d'afectar en una quantia mínima,
un dels criteris que totes les comunitats vàrem acceptar com
a irremeiable va ser tenir que acceptar els coeficients, les
variables i els valors que tenia el sistema de finançament
que s'ha mantingut durant els deu anys anteriors. Això és un
fet, crec que és la gran sort que han tengut les comunitats
afavorides durant els deu anys anteriors i que no han volgut
o no han sabut reconèixer, però en qualsevol cas fa inviable
la possibilitat de demanar un canvi en aquests coeficients
quant és una de les restriccions que s'establien.

Quant a que l'IRPF no és el sistema més adequat per
finançar l'activitat econòmica de la nostra comunitat
autònoma i que l'IVA hauria d'estar més adequat, bé,
nosaltres estaríem encantats de tenir un sistema de
corresponsabilitat fiscal (...) d'atributs i no només sobre
l'IRPF, per al futur ho demanarem així. El que passa és que
un no aconsegueix tot el que vol quan ho vol. Per una altra
banda, la implantació d'un sistema de corresponsabilitat en
l'IVA planteja extraordinaris problemes d'ordre tècnic per
implantar-lo immediatament. L'impost que és més fàcil
segmentar per comunitats autònomes és l'impost sobre la
renda de les persones físiques i, per tant, en la mesura que
estam començant a donar les primeres passes en relació a la
corresponsabilitat fiscal a Espanya, crec que és prudent
començar per un sistema de corresponsabilitat fiscal basat
en l'IRPF, i quan veiem l'experiència d'aquest sistema ja
parlarem d'aprofundir en aquest sistema.

En relació al fons d'anivellació, només s'ha definit la
creació d'un grup de treball per definir-lo i que la seva xifra
fa rialles, aquí he de dir el mateix que dèiem abans. Abans
dèiem que el sistema actual no és bo perquè teòricament les
coses es poden classificar en bones i dolentes. Jo crec que
això és fals. El que hem de classificar és el que és millor i
el que és pitjor. El que és evident és que encara que la
pressupostació dels fons d'anivellació per aquest primer any
sigui de només 10.000 milions de pessetes, és molt més,
infinitament més del que han pressupostat els deu anys
anteriors, que han estat zero pessetes. Crec que amb això
queden contestades totes les qüestions que han plantejat els
grups parlamentaris. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

V.- Escrits RGE núm. 4376/96, presentat pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, i RGE 4487/96, presentat pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
mitjançant els quals se sol•licita la creació d'una comissió no
permanent d'investigació sobre la compra de l'edifici, seu de la
Conselleria d'Agricultura, ubicat al carrer Foners de Palma.

Passam al següent punt de l'ordre del dia, una volta fet el
canvi per assentiment d'aquesta cambra, informar que sobre la
proposta de creació de comissió no permanent també ha entrat un
escrit presentat per Esquerra Unida sol•licitant si es pot introduir,
per fer el mateix debat, un punt que reuneix totes les condicions
perquè pugui ser inclòs si així ho determina la Cambra en virtut
de l'article 68, per conjuntar en un mateix debat aquesta
iniciativa, tant la del Partit Socialista de Mallorca com la
d'Esquerra Unida. Hi ha cap inconvenient en introduir aquest
punt i que es debatin conjuntament? Moltes gràcies. El debat
s'iniciarà mitjançant la intervenció del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, per un temps de deu minuts, després la
intervenció del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida per un temps
de deu minuts. Es procedirà a les intervencions a favor,
intervencions en contra, rèpliques i contrarèpliques per cinc
minuts. Aquesta presidència demana als portaveus i diputats, per
favor, procurin cenyir-se al màxim al temps marcat. Moltes
gràcies. Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Dia 30 de
juliol d'aquest estiu va sortir en els mitjans de comunicació un
titular, amb ample tipografia, que deia "un socio de Cañellas
cobró 20 millones por la venta de la sede de Agricultura al
Govern". Es referia al Sr. Andreu Roig, exregidor del Partit
Popular de Santanyí i soci del Sr. Cañellas, del Sr. Gabriel
Cañellas aleshores, els anys de la venda, en la societat anònima
El Sementer. Dia primer d'agost, el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM va registrar una sol•licitud de compareixença
del conseller d'Agricultura per explicar davant el Parlament totes
les vicissituds que havien acompanyat aquesta adquisició de
l'immoble del carrer Foners, actual seu de la Conselleria
d'Agricultura. Un mes i dos dies més tard, concretament dia 3 de
setembre, sense haver sentit cap manifestació ni tenir constància
que el Govern feia comptes donar explicacions en el Parlament,
el Grup Parlamentari Nacionalista va registrar la petició de
creació de comissió d'investigació que debatem ara en aquests
moments. De les primeres declaracions del Sr. Gabriel Cañellas,
en resposta a les molt greus acusacions del diari, destacam la que
diu "nunca traté con ningún api, ni tenía idea de que Roig había
mediado", afegeix que no coneix al Sr. José Salva, soci de Roig
dins Immobiliària Mediterrània, afegeix "la petición de comprar
un edificio surgió de la Conselleria d'Agricultura", i acaba dient
"seguro que se decidió la compra después de informes favorables de
arquitectos que confirmaron que se cubrían las necesidades". En
aquestes declaracions, fetes al dia següent de la denúncia en els
mitjans de comunicació, hi trobam quatre falsedats.

Divendres vàrem rebre l'expedient oficial que es va remetre
al Parlament. Aquest expedient, efectivament, s'inicia amb
un escrit del Sr. Pere Morey, aleshores conseller
d'Agricultura, un escrit dirigit al president del Govern
balear, datat dia 15 de gener, per cert, i és una constant de
tot aquest expedient, o de quasi tot aquest expedient oficial
que s'ha lliurat al Parlament, un escrit sense registre de
sortida de la Conselleria ni entrada a Presidència del
Govern. En aquest escrit, efectivament, el conseller
d'Agricultura sol•licita, per distints motius, al president del
Govern..., li planteja la necessitat d'adquirir un edifici per a
seu de la Conselleria d'Agricultura. Vet aquí, però, que
existeix un document, publicat en els mitjans de
comunicació, tenc una còpia que la he deixada ara a l'escò,
però el coneixen perfectament, datat vuit dies abans,
concretament dia 7, en el qual el Sr. Josep Salva, soci del
Sr. Roig dins la Immobiliària Mediterrània, fa una oferta al
president del Govern. Per tant, el Sr. Cañellas havia tractat
directament amb els apis, no havia tractat directament amb
l'empresa. Havia rebut una oferta per escrit del Sr. José
Salva i la primera petició no ve d'Agricultura sinó que el Sr.
Cañellas ja negociava directament la compra de l'edifici del
carrer Foners abans de la petició del Sr. Morey, del
conseller d'Agricultura. Només a partir d'aquesta petició
quan es comença a vestir el vestit, l'expedient d'adquisició
directa d'aquest edifici però amb un preu que ja estava
aparaulat prèviament. Pere Morey fa la petició i a
l'expedient oficial hi figuren tres ofertes que, curiosament,
una vegada més, cap d'elles té ni registre d'entrada ni data.
A l'expedient hi figuren tres ofertes, una de la Immobiliària
Salva, una altra de la Immobiliària Mediterrània i una
tercera sense registre d'entrada ni data. És molt curiós que
es facin ofertes intemporals.

Dia 20, cinc dies després, sempre segons l'expedient que
s'ha lliurat oficialment al Parlament, cinc dies després de la
petició de Pere Morey, el Sr. Cañellas resol iniciar la
compra de l'edifici del carrer Foners i tramet un ofici al cap
de la secció de patrimoni, una altra vegada sense registre de
sortida ni registre d'entrada. Quina administració és aquesta
que es carteja sense registrar els documents perquè quedi
constància en el registre oficial? Dia 25 de gener, uns dies
més tard, el director general de Presidència, un polític, no
un funcionari, comunica al president, una altra vegada sense
registre de sortida ni registre d'entrada, que es pot procedir
a una adquisició directa sense procediment de concurs. I dia
28, tres dies després, el president resol iniciar l'adquisició
d'una manera directa. Una altra vegada una resolució sense
haver passat per cap registre. Dia 14 de febrer, l'arquitecte
certifica que el preu s'adequa al valor de mercat. I dia 21 de
març, el Consell de Govern acorda l'adquisició de l'immoble
del carrer Foners per un preu de 745.920 milions de pessetes
més 52.405 milions de pessetes d'IVA, és a dir, un total de
798.325 milions de pessetes per mig edifici, el seu preu de
pressupost total era, segons consta a l'expedient de llicència
d'obres de l'Ajuntament de Palma, de 402 milions de
pessetes, una adquisició d'un edifici per un preu de 194.000
pessetes el metre quadrat. Era un edifici d'una gran qualitat
en la seva construcció, a un lloc dels més cèntrics de Palma?
Ni el lloc és del més cèntrics, ni la qualitat d'aquest edifici
és de les millors ja que els propis veïnats han interposat una
querella al•legant una mala qualitat en la construcció.
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Com es desglossen aquestes ofertes? Per una part, la primera
oferta, Salva, ofereix al president 3.573 metres quadrats a un
preu de 551 milions de pessetes, (...) a aquella oferta sense data
ni registre d'entrada, 4.082 metres quadrats, és a dir, 500 metres
més per art de màgia, a pagar en quatre anys, més 110 milions
per reformes. Estudiem, però, aquestes reformes que es
realitzaren a la Conselleria d'Agricultura, 110 milions una altra
vegada, això figura en el contracte firmat davant notari, figura
que s'han de realitzar 110 milions d'obres que estan desglossades
en un inventari de les obres que s'han de fer, però, escoltin bé, el
projecte només puja 95 milions de pessetes. És a dir, aquí hi ha
un incompliment de contracte perquè del firmat en una escriptura
notarial, de 110 milions d'obres que s'han de fer només en
realitzen 95 milions de pessetes. I, escoltin bé, qui certifica que
s'han realitzat aquestes obres per valor de 110 milions a l'edifici
de la conselleria del carrer Foners? És l'arquitecte de patrimoni?
És un tècnic? No. Qui certifica que s'han realitzat obres per valor
de 110 milions de pessetes és el Sr. Domingo Ferrari, secretari
general tècnic, per tant, un càrrec polític, un càrrec de confiança,
anomenat directament pel Sr. Gabriel Cañellas.

Hem trobat, en aquest expedient, una altra contradicció que
voldríem que ens aclarissin. Ens volen dir quin dels dos
certificats és correcte? Això és un certificat de l'acord del
Consell de Govern, certificat pel Sr. Simarro, secretari en
funcions. En el certificat que han lliurat al Parlament, en el
expedient al Parlament, hi figura que varen pagar 52.405.200
pessetes d'IVA, en el certificat, que consta amb el mateix numero
de registre i la mateixa data, segellat per la notaria Feliu, és a dir,
el certificar que figura és l'expedient de compra-venda de la
notaria, figura que han pagat 44.755.200 pessetes d'IVA. Tal
vegada, ho puguin explicar, perquè jo no he trobat cap
explicació.

Finalment, ja per acabar, hi ha el tema de les comissions.
Salva, Roig i un tercer api que ha sortit darrerament havien de
cobrar 40 milions de pessetes per aquesta transacció, en cobren
20. Finalment, pareix que l'empresa no els paga i paga amb
espècies, amb un local de 8 milions de pessetes, que el venen,
escoltin bé, una vegada més al propi govern, per 34 milions de
pessetes. És a dir que el Govern balear ajuda a aquests apis que
no han pogut cobrar la meitat d'aquella comissió, i els fa el favor
de comprar un edifici, aquella comissió en espècies, per 34
milions de pessetes. Això ha motivat una querella del tercer api
en discòrdia perquè diu que l'han estafat. Li varen dir que 9
milions de pessetes s'havien de desviar pel camí, no se sap cap
on, i quan ha vist les notícies en els diaris pensa que aquest 9
milions de pessetes no deuen haver anat allà on li havien dit que
havien d'anar i, per tant, posa una querella.

Les conclusions, ja per acabar, no es produeix una
intermediació de la Conselleria d'Agricultura sinó una
negociació directa del Sr. Cañellas amb l'empresa del seu
soci, amb l'empresa del Sr. Roig. Els comissionistes cobren
una doble comissió, 20 milions en efectiu i un local en
espècies que compra el propi govern balear. Tercer, es paga
un preu desorbitat, 798 milions de pessetes, per una part
d'un edifici que havia costat 402, 194.000 pessetes...

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Acab, Sr. President, 194.000 pessetes el metre quadrat
per un edifici que els propis veïnats denuncien per una mala
qualitat en l'edificiació. Es produeix una adjudicació digital
del president del Govern que diu mentides als mitjans de
comunicació quant a la instrucció de l'expedient, un
expedient (...), sense registres d'entrada ni de sortida, com
el que consta en la documentació lliurada al Parlament. No
sé si això serà legal, adjunten en aquest expedient una
certificació de legalitat. El que jo sé és que adquirir un
edifici per un preu, pràcticament el doble del que han
pressupostat, la meitat d'un edifici pel doble del preu total
i pagar comissions a un soci, políticament i èticament és
impresentable i immoral. Jo no sé si avui vostès acceptaran
la creació de la comissió d'investigació. Si voten que no a la
creació de la comissió d'investigació, en sortir d'aquí, si em
demanen el que jo crec, jo diré que crec que cobraren
comissions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula el diputat
Sr. Grosske, perdó, la Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Una altra vegada debatem en aquest plenari una
nova comissió d'investigació d'aquest parlament. La
setmana passada ja es va dir que era el setè o el sisè debat,
no sabem si aquest serà el darrer o si continuarem debatent
aquestes possibilitats.
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En el cas que ens ocupa, la compra de la seu de la Conselleria
d'Agricultura al carrer Foners, podríem remuntar-nos a
antecedents que ja coneixem, no els explicaré, però sí els
mencionaré perquè vegin que abans de tot hi ha antecedents
significatius. El propietari del solar del carrer Foners era el Sr.
Fontanet, amic del Partit Popular i conegut benefactor de la
Fundació Illes Balears. L'equip d'arquitectes que construeix
l'edifici té relació familiar amb el conseller d'Agriculturar en
aquells moments, el Sr. Morey. Un agent de la propietat
immobiliària, soci de Disalam i encarregat de les intermediacions
a qualsevol de les seves operacions, justament va ser apartat
d'aquesta operació de la Conselleria. Sembla que el comprador,
en aquest cas, va designar l'intermediari, en aquest sentit, els Srs.
Roig i Salva eren homes de confiança del Sr. Cañellas. La no
realització, inicialment projectada, del mercat auxiliar a l'edifici
de la seu de la Conselleria d'Agricultura, per successives
modificacions d'aquest projecte, fins a tres, també podríem
entendre que podien ser encobridores del destí final que ja
s'havia acordat. L'agent intermediari, el Sr. Roig, soci de la
societat El Sementer, d'Inversions Cala d'Or, d'altres empreses,
i soci de l'agència Immobiliària Mediterrània, coincideix amb
una altra oferta per aquesta compra en el Sr. Morey. S'ha dit que
totes les adjudicacions sembla que es feien per adjudicació
directa, en aquells moments, recordem que eren posteriors a la
Llei 11/90 de patrimoni de la Comunitat Autònoma, vigent des
de l'octubre, i en el seu article 34 estableix, en caràcter general,
que les compres seran per concurs públic i només en caràcter
excepcional, motivades per necessitats, es donarà per adjudicació
directa. Tots aquests antecedents, com deia al principi, només les
he esmentat, no en parlarem, però per a nosaltres ja constitueixen
prou indicis, suficientment solvents com per tenir una legítima
ombra de dubte sobre la compra de l'edifici que justifica aquesta
necessitat d'una comissió d'investigació.

Anem a l'expedient administratiu, curiosament només hem
pogut fer una primera lectura molt ràpida ja que ens el va deixar
consultar, gentilment, el Grup Parlamentari del PSM, ja que el
nostre grup, igualment el demanarem dos dies més tard, i l'hem
rebut avui a les dotze i mitja en aquest plenari. Per tant, la nostre
lectura és més ràpida que la del PSM, però també l'hem trobat
incomplet, també l'hem trobat molt mal fet. Falta la inclusió de
l'oferta directa al Sr. Cañellas del Sr. José Salva, agent de la
propietat immobiliària, de dia 7 de gener de l'any 91, el Sr.
Sampol l'havia deixada, però nosaltres també la tenim. Aquí diu,
al Molt Hble. Sr. President del Govern balear, según las
instrucciones recibidas, adjunto le remitimos documentación
relativa a los locales y oficinas del edificio situado en la calle
Foners, etc. i quantifica els metres quadrats, la quantitat de
pessetes, etc. També falta la memòria descriptiva de les obres
que s'haurien de fer per la Conselleria, a l'oferta de (...) que
després mencionaré. Però com deia el Sr. Sampol, l'expedient
s'inicia dia 15 de gener, oficialment, i hi ha l'escrit del Sr.
Conseller, en aquells moments, Pere Morey. En aquest escrit
consideram que no es determinen les necessitats concretes de la
Conselleria, no parla de quina superfície necessita, només parla
de planta baixa i aparcaments i no es justifica la necessitat exacta
que tenia. És una curiosa coincidència que tampoc no s'aclareix
massa. Per altra banda, no parla de les tres ofertes que
acompanyen l'escrit, també volem recordar que cap d'aquestes
tres ofertes que ha esmentat el Sr. Sampol tenen data.

La promoció de l'expedient administratiu de compra per
part del Sr. Cañellas, en aquells moments president del
Govern, té data de dia 20 de gener de l'any 91. També tenim
còpia d'aquest escrit, és curiós que el Sr. President del
Govern fes la promoció d'aquest expedient el dia de Sant
Sebastià, un dia festiu, i que en aquesta promoció de
l'expedient no expliqués quin procediment administratiu
s'havia de triar, senzillament, anem a comprar això. El dia
25 de gener, el posterior acord de la Direcció General de
Presidència, tampoc acaba de justificar aquest error, no
motiva, dins l'informe favorable a l'adquisició d'aquesta seu,
perquè ha de ser per adquisició directa. Vull tornar a
recordar que la Llei de patrimoni vigent en aquell moment
parlava d'una mínima motivació que sortís de la regla
general per especials circumstàncies, deia que havia de ser
per concurs. El dia 28 de gener s'autoritza l'adquisició
directa pel Sr. Cañellas per la motivació de la Direcció
General, per l'escrit de dia 25. Ho ha explicat el Sr. Sampol,
en poc temps, només cinc dies, vuit dies, i curiosament no
hi ha en aquest escrit cap informe tècnic previ dels serveis
tècnics de la Conselleria o de la Presidència que expliciti
que és la seu que es necessita, ni tampoc no hi ha cap
informe econòmica que expliqui que aquesta oferta estava
lliura de gravàmens, lliura de taxes, etc.

L'informe dels serveis d'arquitectura és totalment
genèric, no explica res, omet els aparcaments. A la vista de
les deficiències de l'edifici hauria d'haver estat més rigorós
en la seva valoració. Avui mateix ha sortit a la premsa que
el senyor que firma aquest paper diu que ni tan sols el va
anar a veure, però el més curiós és que l'any 93 hi ha un
escrit de la Direcció General d'Estructures Agràries
sol•licitant un certificat de solidesa d'aquest edifici. Ja és un
poc gros que del 91 al 93, el Sr. Director General temés per
la solidesa d'aquest edifici. A més a més, fa unes setmanes
vàrem llegir que el Sr. Josep Juan Cardona, actual conseller
d'Agricultura, també es queixa que és un edifici que ni tan
sols té ascensor perquè els usuaris puguin pujar al registre.
No era un edifici molt adequat segons el que sembla per tot
el que veim.
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L'acord, de dia 21 de març, del Consell de Govern, amb el
que nosaltres consideram escassos antecedents administratius,
significa finalment una ratificació d'allò que ja s'havia decidit a
l'oferta de Edisalam. Recordem les xifres, l'oferta inicial de
551.890 milions de pessetes per 3.571 metres quadrats. Des del
dia 15 de gener quan s'acompanya l'oferta de l'edifici de Foners
fins que es decideix la compra dia 21 de març, ha pujat a 746
milions més l'IVA, 798. També volem recordar que el cost total
de l'edifici, no de la part de la Conselleria d'Agricultura, eren
338.500 milions de pessetes. La construcció es realitza l'agost del
88 i dura fins l'agost del 91 perquè, realment, es van fent tantes
reformes a l'expedient, tantes reformes a l'obra que, finalment,
acaba l'agost del 91. Segons consta a l'expedient municipal no hi
ha hagut variació del cost de l'obra (...), per tant, hem de
considerar que l'edifici en total valia 338 milions. Evidentment,
és un negoci rodó vendre una part (...) al cost total. S'ha dit que
el benefici obtingut pels agents intermediaris, Andreu Roig, José
Salva, era de 20 milions més 34 del Sr. Roig, recordem que era
soci del Sr. Cañellas. També ha sortit la querella presentada fa
molt poc per un altre soci d'immobiliaria Mediterrània que diu
que encara hi havia un quart soci i que no està d'acord amb la
comissió que li ha tocat a ell. Els papers oficials diuen que
l'expedient es va fer d'acord amb la legalitat vigent. Si és així no
hi ha cap problema, suposam, quant a la comissió d'investigació
d'aquest parlament per aclarir davant l'opinió pública totes les
dificultats burocràtiques que el Sr. Sampol i jo podem haver
esmentat.

El que sí volem recordar és que, una vegada més, que consti
davant l'opinió pública i el Diari de Sessions, que aquest
parlament té dret a controlar l'acció de govern, té dret a conèixer
aquesta acció de govern i, per tant, té dret a investigar el que ha
passat amb aquestes compres d'immobles o amb tota aquesta
història, sigui quan comença oficialment l'expedient, comenci dia
7 de gener amb la famosa carta que respon a unes instruccions.
Per tant, insistim en la necessitat d'aquesta investigació. Avui
hem sabut que la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia ha
informat favorablement la nostra denúncia. Una denúncia que
presentarem per obligació moral davant l'opinió pública, ens ho
han dit altres vegades en aquest parlament, si veuen que hi ha
coses a dir, presentin denúncies. Nosaltres ho feim, veurem com
el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears anirà
investigant tot aquest tema. Independentment de la feina judicial,
aquí parlam de la responsabilitat política. Pensam que el
Parlament té dret i té obligació de controlar aquesta
responsabilitat política, per això pensam que hi ha suficients
proves, molts més indicis i, en funció de l'actitud del Grup
Parlamentari Popular, tornam a dir el mateix que ha dit el Sr.
Sampol, que ja es va dir la setmana passada, segons l'actitud que
tenguin davant aquesta petició, finalment, es fan culpables
davant l'opinió pública. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam al torn d'intervencions
que es mostrin a favor d'aquestes dues propostes. Per part del
Grup Mixt, Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Una vegada més ens veim obligats a tractar en
aquest parlament la creació d'una comissió no permanent
d'investigació, en aquest cas, sobre la compra de l'edifici seu
de la Conselleria d'Agricultura. Com tots els assumptes
sobre els quals l'oposició ha demanat que es creï una
comissió no permanent d'investigació, aquest cas està
envoltat per la foscor i els malabarismes financers que els
ciutadans d'aquestes illes hem tengut que patir de forma
vergonyosa. Segons pareix, el gener de l'any 91, un agent
immobiliari, o l'empresa Edisalam, propietària i promotora
de l'edifici, l'ofertà al Sr. Cañellas per valor de 552 milions
de pessetes. El dia 21 de març del mateix any, el Consell de
Govern materialitzà la compra per valor de 746 milions de
pessetes, dels quals 110 es destinaran a la remodelació del
edifici, pareix que aquesta remodelació ja estava feta abans
de la compra, curiosament, i 85 milions de pessetes en
concepte d'interessos per realitzar el pagament en cinc
terminis. Jo no vull marejar a les senyores i als senyors
diputats amb més xifres i més dades que han pogut conèixer
perfectament a través dels mitjans de comunicació o de les
detallades intervencions dels portaveus que m'han precedit.
Però sí em preocupa i m'interessa saber què ha passat amb
aquests diners, a quines butxaques han anat les comissions?
Em preocupa saber si la compra de la seu de la Conselleria
d'Agricultura va ser realment una operació legal. Voldria
apel•lar a la consciència de totes les diputades i tots els
diputats de la Cambra, especialment als del Grup Popular,
perquè no tenguin por de votar a favor de la constitució
d'una comissió d'investigació.

Els Verds volem deixar clar el nostre profund rebuig al
espectacle al qual ens té acostumats l'expresident del
Govern, el Sr. Cañellas, i el partit que dóna suport al
Govern, el Partit Popular, amb l'aparació continuada
d'escàndols i la seva actitud obstruccionista per tal
d'esvarinar la veritat d'aquests escàndols. Desgraciadament
cada dia surten més indicis de corrupció de membres
dirigents del PP a Balears. Durant tota la passada
legislatura, al Congrés dels Diputats el PP no feia més que
demanar comissions d'investigació i amb tota la raó. Però
d'aquesta actitud de transparència que abans demanaven els
seus companys a Madrid, sembla que no s'ha aferrat res al
Grup Popular d'aquesta cambra. Senyors diputats del PP,
pareix que vostès ja estan cansats que contínuament es
demanin comissions no permanents d'investigació, però qui
ha provocat els escàndols? Vostès creuen que l'oposició els
inventa? Idò no, justament l'obligació de l'oposició en
aquesta cambra és aportar llum i transparència on vostès han
posat foscor i obstruccionisme. En el Congrés del PP balear,
aquest passat cap de setmana, es va rebutjar una esmena per
la qual les comissions internes del partit investigarien
presumptes indicis de corrupció encara que ja estiguessin
als tribunals. Es va rebutjar argumentant, la redactora de la
ponència política, que "aprobar una propuesta en este sentido
sería entorpecer la labor de los jueces", esperem que aquest
sentit tan respectuós amb la justícia no sigui, novament, una
excusa, perquè aquest parlament no ha de jutjar a ningú,
sinó aclarir uns fets que poden i estan desprestigiant les
nostres institucions.
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Senyors del PP extirpin el càncer d'arrel abans que acabi amb
el seu partit. Exigeixin responsabilitats als corruptes, no deixin
que la sospita de la corrupció planegi damunt l'actuació del Sr.
Cañellas, negant la comissió d'investigació, estaran enviant el
missatge a la societat que tenen alguna cosa a amargar, per favor,
no ho facin. Deixin que la llum entri allà on hi ha foscor i
sospites, tothom els ho agrairà. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. En el diablo mundo, escribía
Quevedo, en un diálogo entre diablos comentando el origen de
su clientela, que si el año es fértil en trampas, no hay trajes en el
infierno para recoger los frutos de un mal ministro. Y empiezo
así porque en el último debate sobre comisiones de investigación,
se quería remitir a según quién al infierno político, pero eso sería
trasladar el problema al infierno y allí nos dicen que para eso no
tienen espacio. El problema lo hemos de resolver aquí, lo hemos
de resolver aquí mediante la creación de comisiones de
investigación. No se crean, no se crean, pero a base de oír
debates, a base de leer lo que se publica, a base de ver lo que se
va descubriendo en los juzgados, podemos ir sabiendo, poco a
poco, cual es la receta de lo que ya constituye el plato más típico
de la gastronomía popular: el pelotazo.

Vamos a analizar esta receta y comprobaremos como la
compra de la sede de la Conselleria de Agricultura es uno de los
platos mejor logrados. Un ingrediente básico es un inmueble, un
bien raíz (...), un inmueble en general, pero con túneles y
cementerios también se han obtenido excelentes resultados. Es
indispensable que sea propiedad de algún conocido, aunque es
preferible que sea propiedad de un socio. Eso sí, si es un socio
hay que desligarse formalmente del mismo para poder decir
luego: "no lo conozco". Para su preparación, para la preparación
de este plato, el lugar más adecuado quizá sea el Govern balear.
También se puede hacer en empresas públicas, incluso, si el
cocinero es hábil, puede hacerlo en una caja de ahorros. Ahora,
las fundaciones están reservadas para maestros, sin humos, sin
olores, en el anonimato. Una vez se dispone del inmueble, se
sumerge en un expediente de adjudicación directa, también
puede utilizarse concurso público, pero entonces hay que tener
más cuidado porque al haber menos manipulación uno se puede
quemar los dedos. A todo ello se añade abundante dinero
público, cuanto más, mejor, más sabroso será el resultado. Una
variedad muy común, llegados a este punto, es la de añadir un
intermediario. No es imprescindible un intermediario, pero
facilita la digestión del dinero. Si se quiere utilizar es
recomendable que está en su punto justo de fidelidad. Todo ello
se mete en el expediente administrativo. El expediente
administrativo es imprescindible, es necesario para recubrirlo
todo con una mezcla..., recubrirlo todo con una especie de
gratinado legal que le de una buena apariencia ante la opinión
pública.

Cuando está todo en el expediente administrativo, lo que
resulta absolutamente imprescindible para garantizar que el
plato no se echa a perder es el informe técnico. En él está el
autentico secreto del éxito, especialmente si en lugar de la
adjudicación directa se utiliza un concurso público,
entonces es mucho más importante. Si el informe técnico
está bien preparado actuará como conservante, impidiendo
que se corte todo y se llene de jueces. Hay que recordar que
debe mantenerse en buen estado durante todo el plazo de
prescripción, para estos casos suele ser de cinco años.
Además, el informe técnico se puede utilizar en caso de que
aparezca la oposición por medio. En tal circunstancia, el
conseller debe utilizarlo y dar una rueda de prensa con el
informe técnico en la mano y decir la frase, atentos, "todo
ha sido legal". Si no se dispone de un informe técnico, o
este no está en buen estado, puede sustituirse por una
investigación interna que consistirá, simplemente, en
preguntarle al sospechoso si ha sido él, ya se ha hecho. Una
vez listo, se lleva a la mesa y se sirve, una parte para el
amigo propietario del inmueble, otra para el intermediario
si lo hay, asegurándose que si son varios haya bastante para
todos y no se peleen entre ellos porque luego se ponen
querellas y es un lío, y el resto para el cocinero y su club de
gourmets, distingo: el cocinero y el club. Manteniendo ese
régimen y con cuidado se puede estar más de 10 años en el
poder y con una figura de aspecto políticamente saludable,
pero no es conveniente abusar porque basta que falte un
informe técnico de una concesión de prórroga para sufrir
una grave intoxicación.

¿Nos encontramos aquí ante el clásico pelotazo?
Efectivamente, tenemos el inmueble, el inmueble es de
amigos o algo más, porque ya se ha dicho aquí que había
familiares, coincidía el conseller de Agricultura de aquel
entonces con el arquitecto, lo cual indicaba que tenía
información muy de primera mano, quizá. Un inmueble que
a penas cuesta 476,5 millones para construir un total de
8.948 metros cuadrados, se venden 4.000 metros cuadrados
al Govern, menos de la mitad, por 745 millones más Iva.
Esto supone que un edificio que ha costado 53.000 pesetas
el metro cuadrado construido, insisto, 53.000 pesetas el
metro cuadrado construido, se vende a 182.733 pesetas el
metro cuadrado, esto es 3,4 veces más. Por aquella época el
precio de mercado de la zona rondaba unas 80.000 pesetas,
se construía por unas 50.000 pesetas y se vendía por 80.000
pesetas, suponía vender (...) por unos 720 millones, lo cual
da unos 200 millones de beneficio que es un beneficio más
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que saludable. Pues bien no se vende por 80.000 pesetas sino por
182.733 pesetas, un arquitecto, afortunadamente, se ha
encontrado, parece que es de esta galaxia, no debía estar en ella
cuando hizo el supuesto peritaje, dice que ese valor era el de
mercado. Tenemos, pues, abundante dinero público. Se paga más
del doble del precio de mercado en aquellos momentos. Las
obras de adaptación a penas costaron 20 o 30 millones, esta seria
una cuestión para que la viera la comisión de investigación, se
valoraron en 110 sin impuestos. ¿Tenemos a los intermediarios?
También, de lo mejorcito, no diré nombres, ya se han dicho
muchas veces. No parece que sean muy necesarios cuando el
Govern tiene en su mano el concurso público que le hubiera
llenado la mesa de ofertas sin necesidad de mediación, pero,
como ya se ha dicho, el intermediario es muy conveniente para
digerir el dinero. Lo que se han saltado los que me han
precedido, pocas cosas se han saltado, para facilitar mejor la
digestión, la entidad vendedora Edisalam, que era quien cobraba
y tenía que dar una salida a ese dinero, tenía que quedar reflejado
en la contabilidad, pero la contabilidad de Edisalam se evapora
de sus ordenadores cuando se empieza a mover todo el jaleo.
Desde luego, esto ha sido una gran fortuna para según quien.

También tenemos el expediente de adjudicación directa, en
este caso se ha utilizado, como ya se ha dicho facilita el esfuerzo
del conseller del ramo para intentar demostrar la aparente
legalidad. Una legalidad que, como ya se ha dicho, no es más
que el gratinado que recubre la maniobra, el fraude a fin de
cuentas. ¿Qué es un fraude si no eso? Un fraude consiste en
utilizar una apariencia legal para encubrir una maniobra ilegal.
Dicho en otros términos más explícitos, bajo una operación
aparentemente legal está el engaño y el engaño no existiría si no
se utilizara la cobertura legal, no cabría engaño. Lo que ha
sucedido es que bajo una cobertura legal, el expediente
administrativo de adjudicación legal, se oculta la presunta
maniobra, se paga con dinero público un inmueble por más de lo
que les corresponde previo acuerdo para repartirse el sobreprecio
obtenido. Esto es, sin más.

No acaba aquí el asunto. Para completar el enriquecimiento
de los comisionistas, estos consiguieron poner a su nombre,
gratis total, un detalle que no se había dicho, un edificio que
estaba situado en Son Gotlleu. Consiguen sustraer este edificio
(...), digo gratis, se hable de 8 millones, (...) es la cantidad que
figura puesta por imperativo legal, digámoslo así, pero lo reciben
gratis total y lo venden al cabo de unos meses por 34 millones,
el beneficio es neto, son 34 millones netos para los
comisionistas. Lo venden a la Comunidad Autónoma por 34
millones, 10 se pagan al contado, 12 se tienen que pagar después
de una acta de recepción de conformidad de las obras de
adaptación que se tenían que hacer y antes de finalizar el año 95,
o sea, hasta el 31 de diciembre del 95 tenían tiempo para hacer
el segundo pago. El resto antes de finalizar el 96, no sabemos si
se ha pagado o no. Pues bien, sin que conste en el expediente
administrativo acta de recepción, se hizo el segundo pago el día
18 de julio del 95, no porque esta sea una fecha señalada sino
porque en aquellos momentos el cargo de presidente 1, 1, 2..., el
1 estaba en entredicho, engaño, desvío de dinero público,
fraude... En la Italia medieval cuando se tenía un caso semejante
se aplicaba el banco roto, los defraudados podían romper un
banco en la cabeza del culpable pero la modernidad y la
democracia nos limitan a poder exigir en este momento y en este
lugar responsabilidades políticas. El camino para exigirlas,
cuando los hechos son controvertidos, y lo serán porque intuyo
que el PP no los va a aceptar, pasa por las comisiones de
investigación. Una comisión de investigación puede determinar
tanto la inocencia del investigado como su responsabilidad
política.

Por todo ello, nuestro grupo apoyará la creación de la
comisión de investigación. Por ello es más que probable que
el Grupo Parlamentario del Partido Popular no de su apoyo
a esta solicitud de una comisión de investigación. No la ha
dado a la media docena que se han solicitado en esta
legislatura. Los gobiernos del PP, el primero, el segundo, el
tercero, se han caracterizado por hablar de planes, hipótesis,
etc., palabras que no se trasladan a la realidad de los hechos.
Ahora se habla de transparencia y sin embargo cuando se
vota, eso sí, a conciencia, en contra de la creación de
comisiones de investigación cada negativa es una raya más
sobre las propuestas de transparencia. Pero a fin de cuentas,
¿qué importa una raya más en el tigre? Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per intervenir en contra, té
la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Jaén i Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados. Una vez más, nos lo han recordado aquí los
portavoces, no son pocas, ni tampoco será la última,
estamos debatiendo la creación de una comisión de
investigación. Se ha dicho mucho sobre ella, compartimos
lo que es una comisión de investigación, recordando a sus
señorías que es el instrumento más incisivo que utiliza la
oposición para fiscalizar la acción del Gobierno, y cuyo uso,
también conviene recordarlo, exige la mesura y no el abuso
ni la inflación, con lo que estamos acostumbrados, semana
tras semana. Sr. Balanzat, estamos cansados, cansados de
recibir continuamente comisiones de investigación que,
como después veremos, se aprueban o no se aprueban en
función de si existen razones objetivas que así lo aconsejen.
Esta no se aprueba evidentemente porque yo estoy
utilizando un turno en contra (...).
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Dos escritos, dos escritos escuetos, cuatro líneas, no llegan a
más de cuatro líneas, tanto del Grupo PSM-Nacionalista como
del Grupo de Izquierda Unida, dos escritos, repito, que no aducen
ni motivos, ni razones, ni dicen nada más para crear la comisión
de investigación y que aquí ahora, de una u otra forma, se han
expuesto. Todos los portavoces, unos con más fortuna que otros,
unos grupos con un doble mensaje, la Sra. Portavoz del Grupo de
Izquierda Unida ha estado bastante más mesurada de lo que
dicen por la calle o de lo que dicen por los periódicos, una
intervención bastante más mesurada que yo le agradezco porque
no ha tenido ni el tono ni la agresividad política y parlamentaria
que a veces se utiliza en otros sitios. ¿Pero que han dicho
ustedes? Pues lo que han dicho en definitiva, o lo que han hecho
aquí, ha sido un resumen sesgado de hemeroteca de todo lo que
ustedes han ido filtrando a lo largo del tiempo, porque vamos a
ver, dice el Sr. Sampol que el tenía cuatro falsedades. Yo he
contado muchas más que cuatro falsedades, al menos medias
verdades en esta última semana. Además, ustedes sin
encomendarse a nadie, haciendo uso del Reglamento,
evidentemente, presentan los escritos de comisión de
investigación sin esperar que el Gobierno, en la comisión
correspondiente, comparezca para explicar cuales son las
razones. Esto en un refrán menorquín, en un refrán de las
Baleares, se dice passar l'arada davant el bou, esto es clarísimo
porque podrían haber esperado un par de semanas, o una semana,
para que desde Presidencia se compareciese aquí dando
explicaciones y respondiendo a sus preguntas.

Yo creo de todas formas que en las intervenciones ha habido
mucho de personalización, ustedes van por esa línea, y poco de
objetividad. Se preguntaba uno de los intervinientes: ¿para qué
una comisión de investigación? Evidentemente, es un derecho a
controlar el Gobierno, creo que era la portavoz del Grupo de
Izquierda Unida que lo decía, una comisión de investigación
estudia asuntos de interés público, claro que sí, pero debe hacerlo
cuando existen indicios racionales de que hay una conducta
desviada del Gobierno que conviene corregir y exigirle
responsabilidades políticas por esa actuación. Después veremos
cual es nuestra posición porque, a nuestro juicio, no es así. No
deja de extrañar que este control político intente fiscalizar una
actuación que se produjo hace años. Pero no me refiero sólo al
tiempo que ha transcurrido sino que aquí, en esta cámara, los
grupos de la oposición tenían cabal conocimiento desde marzo
del año 92 de todo el expediente, porque aquí, a petición del
Grupo Socialista, se remitió toda esta documentación a petición
del Grupo Socialista..., no me digan que no, el marzo del 92 se
recibió la documentación de este acuerdo de gobierno para
comprar el inmueble. 

A mayor abundamiento, el Tribunal de Cuentas en la
fiscalización anual de las cuentas de la Comunidad y la comisión
adhoc que existe en este parlamento también revisaron estas
operaciones, y no detectaron anomalías, ni formularon reparos,
ni objeciones, ni observaciones a ello. Nosotros, Sr. Balanzat, no
tenemos miedo de votar que sí a las cosas cuando nos parecen
razonables, pero después haré una reflexión al final sobre el tema
de las comisiones de investigación que creo que todos debemos
pensar sobre ello. ¿Qué se ha planteado aquí fundamentalmente?
Graves acusaciones de comisiones fraudulentas, por un lado, y
por otro, la operación de compra-venta en si misma considerada,
yo me voy a referir a estas dos cosas y voy a dejar de hacer una
humorada en la intervención o hacer otras cuestiones que no
vienen al caso, derivando el debate hacia otros sitios.

Primer punto, comisiones fraudulentas. Yo tengo que
decir a sus señorías que es una gran irresponsabilidad esa
acusación. Es una irresponsabilidad grave porque se acusa
a un agente, o a tres agentes, de la propiedad inmobiliaria
que ejercen su profesión con arreglo a las leyes y a los
reglamentos y que perciben unos honorarios por el trabajo
que realizan. Desde esta tribuna parlamentaria se goza de
inmunidad con las opiniones que uno expresa, pero esta
tribuna no puede ser un púlpito para arremeter contra
personas que de forma honorable, con sometimiento a los
estatutos de un colegio y con un título que les habilita para
la (...) profesional, se vaya contra ellos. Si hay algún aspecto
en este asunto que se quiera denunciar, se acude al colegio
y el colegio (...) actúa y corrige, se advierte que hay
conductas irregulares, con las medidas que sean
procedentes.

Yo creo que a esta cámara no le incumben las relaciones
que se establezcan entre el vendedor del inmuebles y los
agentes de la propiedad inmobiliaria. No les incumben, ni
les importan los honorarios que percibieron, no les debe
importar eso, este es un tema entre el vendedor y el agente
de la propiedad inmobiliaria, en todo caso, le debe importar
a la hacienda pública por el aspecto de la factura pero no en
otro aspecto, porque son cuestiones reguladas por un secreto
profesional y que a nadie importa sólo a quien paga los
honorarios que (...).

Pero vamos al punto fundamental, al punto de la
operación de compra-venta, porque en eso hemos de fijar la
discusión y ver si el precio satisfecho como pago cierto es
un precio de valor de mercado en aquellas fechas y en
aquella zona. Podemos discutir la idoneidad, podemos
discutir si la superficie era o no suficiente, podemos discutir
si las (...) realizadas sirvieron para (...) bien o no, todo esto
se puede discutir pero nos apartaría del objeto de la cuestión
en este momento. ¿Cuál es la primera pregunta que
debemos hacernos? Es la siguiente. En este procedimiento
que el Gobierno utilizó de adquisición patrimonial, ¿el
acuerdo del Consejo de Gobierno se ajusta a la realidad? ¿Sí
o no? La respuesta debe ser taxativa. Si se ajusta, ¿por qué?
Por varias razones, el Gobierno, ya lo ha explicado, ha
hecho su investigación interna pero no la ha firmado él, la
ha ordenado, y de ahí no (...) nada.
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Yo, sinceramente, he estudiado el expediente y no he
encontrado vulneración alguna de la Ley de patrimonio a cuyo
mandato se ha sujetado el ejecutivo en esta adquisición
patrimonial. Y lo ha hecho de forma escrupulosa, hay una
certificación del jefe de la sección de patrimonio, reciente, de
hace un par de semanas, afirmando, recojo textualmente una
parte de dicho informe, "que en la tramitación del expediente se
han cumplido todos los preceptos de la normativa legal
aplicable". Ustedes pueden disentir del procedimiento, concurso,
contratación directa, adjudicación directa, lo que ustedes quieran,
subasta, lo que ustedes quieran..., pero el procedimiento escogido
por el Gobierno es un procedimiento contemplado en la Ley de
patrimonio y ajustado en sus trámites a lo que esta preceptúa. (...)
Esta afirmación que antes leía no es una aseveración política, es
un juicio de un funcionario que evacua su informe, como se suele
decir, según su leal saber y entender. Y si no hay incumplimiento
legal, ¿acaso el precio pagado fue excesivo?. Según ustedes, sí.
Vamos a entrar en el tema, vamos a entrar porque yo creo que es
importante, no se puede ir alegremente emitiendo juicios por ahí
y acusaciones sobre este asunto. ¿Qué dice el informe escrito de
arquitectura? Correcto, no dice mucha cosa, es un informe muy
corto, seis o siete líneas, pero dice una cosa fundamental, cito
textualmente, "puede estimarse adecuada la oferta", a un escrito
que la Conselleria, en su momento, remitió dónde expresaba
cuáles eran sus necesidades, tantos metros, más o menos, tres mil
no sé cuantos metros cuadrados, al menos tantos en planta baja,
etc.

A mayor abundamiento nos referiremos a los precios de
mercado en aquellas fechas y en aquella zona. ¿Cuál era el valor
de mercado de 25 aparcamientos, un sótano de 300 metros
cuadrados, 1.000 metros de locales comerciales y 23 viviendas,
aproximadamente 4.000 metros cuadrados? Una estimación
objetiva de eso hecha por profesionales, no por aficionados, que
aquí alguno muestra mucho (...) se ha de ser un profesional de la
valoración y conocer las cosas para poder valorarlas, con índices
de depreciación, en fin, estudiando el tema en profundidad. Pues
una valoración objetiva, repito, nos sitúa entre 650 i 700 millones
de pesetas, y no hablo de una venta por unidades separadas que,
evidentemente, entonces sería mucho mayor. Precio medio de
venta en (...) similares por aquella zona, 12,5 millones de
pesetas, local comercial, 220 mil pesetas el metro cuadrado, de
200 a 220 mil el metro cuadrado, los aparcamientos entre un
millón de pesetas y un millón y medio. Yo les quiero recordar
que el Gobierno compró los aparcamientos por 745 mil pesetas,
en aquella fecha, en aquella zona, cuando el mercado todavía
estaba en su punto alto, después empezó a bajar en el 91, se
compró por 745 mil pesetas. Bastante más bajo que el precio
normal de aquella zona que, como digo, era entre un millón y un
millón y medio cada uno.

El Sr. Sampol hacía unos números de 194 mil metros
cuadrados y otros hacían otros números. Yo les tengo que
decir que el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y
Medio Ambiente, en aquella fecha, según los precios de la
construcción para zonas similares, con características
medias, situaba la vivienda, el precio medio de la vivienda,
en 140 mil pesetas el metro cuadrado. Dice Izquierda Unida
que la obra era de 478 millones de pesetas. ¿No saben
ustedes que los presupuestos presentados a los
ayuntamientos, la obra, ese precio de la obra, habitualmente
no coincide con lo que luego es el final de la obra, los
gastos de la obra? Esto lo deben saber ustedes. En fin, me
dicen que la parte del inmueble de la..., (...) por la
Comunidad..., Sr. Presidente, enseguida acabo, quiero
contestar a las preguntas que han formulado, dice que esa
parte que adquiere la Comunidad, 160 millones de pesetas.
Creo que esta afirmación como la ha hecho la diputada
portavoz de Izquierda Unida, no creo que la haga de mala
fe, ni mucho menos, pero sí con desconocimiento. Eso es
desconocer los precios de la construcción. Eso es
desconocer y olvidar el valor de repercusión del suelo, es
olvidar el importe de los proyectos, de la dirección de obras,
los gastos financieros, de la promoción, la publicidad y el
beneficio de los promotores. Los promotores son personas
y, claro, quieren obtener un beneficio (...), aunque uno
siempre lo consigue.

Otro asunto, ¿cómo es posible que una entidad bancaria,
Caja de Madrid, sobre parte de lo que había comprado, haga
una hipoteca de 210 millones de pesetas? Si ustedes afirman
que valía 160 millones de pesetas, ¿cómo es posible que
Caja de Madrid haga una hipoteca por 210 millones de
pesetas? Sabemos que en las hipotecas nunca se da el valor
total de la tasación, se da entre un 70 y un 80%, ¿cómo es
posible que Caja de Madrid, que dispone de personas que
entienden de mercado, que es una entidad benéfico-social
según sus estatutos pero, claro, a la hora de actuar, también
actúa con criterios bancarios, cómo es posible, repito, que
hubiese esa hipoteca?

Otro asunto, ustedes no han comprobado el valor del
impuesto de los bienes inmuebles. Yo sí que me he
preocupado de eso. (...) sólo el valor del suelo es de casi 90
millones de pesetas. Y si el valor del suelo es de casi 90
millones de pesetas en una valoración que no llega al 60%,
al 70% del valor real, ¿cómo es posible que toda la obra se
haga por esa diferencia que ustedes dicen? En fin, ustedes
hablan de saldos, no ya de saldos, hablan de auténticas...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, perquè (...).
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EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Ustedes hablan de saldos, hablan de auténticas gangas,
porque yo les tengo que decir que el piso, consta en la escritura
de hipoteca, está tasado uno de los muchos que hay, todos son
alrededor de 100 metros cuadrados, uno de ellos está tasado en
14.692.781 pesetas, valor de tasación, 25 pisos valdrían 377
millones de pesetas. En fin, yo creo que aquí..., yo no les voy a
pedir que (...) con criterio de autoridad, porque esto no es una
academia, academia con mayúsculas, pero sí que les quiero pedir
rigor y seriedad porque (...) lo que se dice aquí es vana palabrería
para confundir a la ciudadanía. El Gobierno compró en
condiciones favorables, por precio cierto de 550 millones de
pesetas, ni una peseta más, los gastos financieros diferidos por un
(...) no tienen nada que ver, el Iva es un impuesto que no entra en
el precio, no entra en el precio de venta, después lo paga el
comprador como otros impuestos que tiene que pagar. Las obras
son ciertas y parte de las obras, más de la mitad de los cien
millones de pesetas, es en aire acondicionado, hay que leer el
presupuesto, es en adecuación de otras cuestiones...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, em sap greu però ha d'acabar.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Acabo, Sr. Presidente, medias contra incendios, etc. En
definitiva y resumo, se ha cumplido la declaración de patrimonio
de forma completa, el Gobierno no ha pagado comisiones de
ninguna manera y en tercer lugar si lo que aquí se busca es una
caja de resonancia de lo que ustedes dicen para mantener un
asunto vivo, cuanto más tiempo mejor, no estamos dispuestos a
pagarles primeras páginas de publicidad en los diarios. Muchas
gracias, Sr. Presidente, y disculpe.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Sampol, torn de rèplica, té vostè la
paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President. Senyores i senyors diputats, (...) del Sr. Jaén i
Palacios, la mesura hauria d'existir a l'hora d'instruir
correctament uns expedients d'adquisició d'uns immobles
d'aquesta envergadura. No ens digui que esperem la
compareixença del Govern. Vàrem esperar un mes que algun
membre del Govern donàs una explicació o que demanàs la
compareixença en el Parlament, avui els grups parlamentaris
encara no tenim cap comunicació oficial mitjançant la qual el
Govern hagi demanat comparèixer per explicar aquest tema.
Avui al matí he sabut, perquè m'ho ha dit un membre del Govern,
que ha demanat una compareixença. Avui al matí ho hem sabut
d'una manera informal, per tant, un mes després de sol•licitar la
compareixença del Govern, el nostre grup parlamentari va
demanar la creació d'aquesta comissió d'investigació.

Hi ha una segona qüestió, per què avui el Govern no dóna
explicacions? Encara hi és a temps, ara encara hi és a temps. Ha
sortit el portaveu del Grup Parlamentari Popular, però aquest és
un tema sobre el qual el Govern hauria de donar explicacions.

Ha dit que en el 92 ja havia entrat en aquest parlament
l'expedient. Sr. Jaén, de l'expedient no es dedueix cap
il•legalitat, de l'expedient es dedueix un bunyol, de
l'expedient es dedueix que s'ha construït un vestit per vestir
una decisió política. La decisió política és comprar aquest
edifici a aquest amic meu i per això tendrà una comissió. A
continuació es vesteix aquesta decisió política amb aquest
expedient. Això no és una oferten, i en aquest expedient no
hi és tot, perquè l'expedient comença, com hem dit abans,
amb la petició del Sr. Morey de dia 15 de gener, però no hi
és l'oferta de la immobiliària Salva set dies abans. El Sr.
Cañellas llavors diu que no ha tengut cap contacte amb un
api, (...) número 398 que fa una oferta al Molt Hble. Sr.
President del Govern balear.

Què es dedueix d'aquest expedient? Ja ho he dit abans.
A continuació no devien estar segurs, per acabar de vestir
l'expedient demanarem tres informes, tres informes en el
mateix, a immobiliària Mediterrània que són els mateixos
que Edisalam S.A. i són els mateixos que Biconstruc S.A.,
i presenten tres ofertes sense data, sense registre d'entrada
i vestim l'expedient. Tot molt legal, llavors fins i tot diuen
que això no faria falta perquè el president pot instruir aquest
expedient per adjudicació directa, potser que sigui legal,
però vostè ha dit que nosaltres som irresponsables abocant
les acusacions que hem abocat? Jo crec que la
irresponsabilitat no és de qui denuncia que es poden cobrar
comissions fraudulentes. La irresponsabilitat és la d'un
president del Govern que comana a un soci l'adquisició d'un
edifici determinat. La irresponsabilitat és pagar el doble del
que estava pressupostat i parlarem del preu. La
irresponsabilitat és adjudicar a dit un expedient amb
intermediació d'una persona vinculada (...), això és
irresponsable, i irresponsable em sembla que és el
qualificatiu més suau que es podria trobar avui aquí. L'any
91, Sr. Jaén i Palacios, hi havia una forta crisi econòmica
que afectava al mercat immobiliari. Si l'any 91 el Govern
balear posa un petit anunci, d'un octau de pàgina, en els
diaris li plouen dotzenes d'ofertes d'edificis en millors
condicions, no només econòmiques, sinó en millors
condicions. Jo també he fet ofertes i, evidentment, un edifici
val el que paga el comprador, això és el que m'han respost,
però també m'han dit que avui pisos nous es compren a 100
i a 120 mil pessetes el metre quadrat, i locals a 120 i a 130
mil pessetes el metre quadrat, i estam parlant de cinc anys
més tard.

Jo, Sr. Jaén, no li vull fer el contrari perquè reconec que
vostès..., reconec que jo som un aficionat en això de
comprar i vendre, vostès són més professionals, no li faré el
contrari, no li discutiré aquest punt. Admetem que el preu
de l'edifici és correcte, d'acord, admetem que estan ben
pagats aquests 745 milions de pessetes, però el preu de les
obres, Sr. Jaén i Palacios, figura en el contracte, figura a
l'acord del Consell de Govern que s'han de fer obres per
valor de 110 milions de pessetes. Això figura en el contracte
protocolitzat davant la notaria Feliu, i la justificació
documental, que no la tenim d'aquest expedient sinó que
hem tret de l'expedient de llicència d'obres de l'Ajuntament
de Palma, ens diu que només es feren 95 milions de pessetes
d'obres. Aquí hi ha un incompliment del contracte de 15
milions de pessetes. Però admetem que encara això sigui
correcte, ara, el que no és correcte...
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor, Sr. Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

El que no és correcte, senyores i senyors diputats, és que un
president del Govern permeti que un soci seu, o una empresa
d'un soci seu, cobri 50 milions de pessetes per la compra
encarregada a dit. Això vostè ho podrà vestir del que vulgui,
trobaran funcionaris que diguin que això és legal, però
políticament fa molta olor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
M'han demanat que sigui breu perquè sembla que hi ha algú
pendent dels avions i ens demanen que no ens entretenim molt.
Només vull insistir en allò que he dit amb bones formes,
evidentment, Sr. Jaén, nosaltres sabem utilitzar les bones formes
en el Parlament perquè sobretot nosaltres ens fixam en el
contingut.

En primer lloc, li volia dir que el Govern hauria d'haver
demanat qüestió accidental i donar explicacions com ja ha fet en
altres ocasions. Però també entenem les dificultats de donar avui
la cara com a govern després de l'acte de la Fiscalia que ha sortit
avui mig dia, i això que la Sra. Consellera de la Presidència en
la seva compareixença de la setmana passada, sobtadament i
sense que ningú en parlàs, ens va dir a tots els grups
parlamentaris que mai s'havien pagat comissions i que el Govern
no pagava comissions. Vàrem prendre nota però no vàrem saber
el motiu d'aquella preocupació per explicar-ho. Només vull
insistir en els mateixos arguments, no hi ha incompatibilitat entre
investigació judicial i investigació parlamentària, ja ho hem dit
aquí moltes vegades. El Parlament determina responsabilitats
polítiques, aclareix fets davant l'opinió pública, col•labora amb
la justícia i, per tant, ajuda a que la opinió pública entengui el
que passa en aquesta comunitat. La Fiscalia ha considerat que hi
havia prou indicis de delicte, suficients, perquè el Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears investigui aquest cas.
Sortir aquí a defensar que ni tan sols hi ha indicis de
responsabilitat política, que tot és correcta i que aquest parlament
no ha de fer la comissió d'investigació, com a mínim, consideram
que és un menyspreu a la competència de la Fiscalia i un insult
a la intel•ligència dels ciutadans d'aquesta comunitat.

També volem recordar les paraules del Sr. Matas quan
parla de problemes de comunicació de la seva acció de
govern. Sr. Matas, no els creuen perquè la seva acció de
govern (...) sotmesos a la incredibilitat de l'opinió pública.
El Partit Popular podria actuar èticament i facilitar aquesta
comissió d'investigació, també alternativament podria obeir
a interessos de partit (...), però la situació actual és més
patètica. El Partit Popular actua contra els seus propis
interessos en funció d'hipoteques personals i clientalistes
inconfessables. Ja no els poden demanar que votin a favor
de la comissió, ho han explicat molt bé, però només volem
acabar dient que sospitam que hi ha hagut falsedat en
l'expedient, malbaratament de fons públics, comissions,
delicte de prevaricació, distracció de fons cap al Partit
Popular. Tot això ho podrem aclarir amb la seva
col•laboració o contra la seva voluntat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bien, consumo el turno
y salgo con la satisfacción de escuchar, al menos, que han
sido incapaces de rebatir que el precio de venta del
inmueble por 550 millones de pesetas, precio cierto, es un
precio, en aquella fecha, el año 91, cuando después se inicia
(...) es un precio en aquella fecha y en aquella zona
aceptable y adecuado. Yo creo que eso al menos, Sr.
Sampol, lo ha reconocido. Sr. Sampol, yo estoy extrañado
de que usted no sepa que los promotores, habitualmente,
cuando se hace un proyecto, en el ayuntamiento no se
presenta por el precio que cuesta el proyecto. Esta es la
realidad. ¿Por qué?, porque quieren pagar menos impuestos
y nadie pone el precio real de la obra. Perdón, casi nadie,
porque habrá alguno que lo ponga. Como tampoco cuando
se hace una transacción ante notario, del precio que la gente
paga por una vivienda, un porcentaje muy elevado, ese
precio no tiene nada que ver con lo que ha pagado. Así que
si pusieron 95 millones de pesetas en vez de 110, bueno,
está dentro de lo normal. Usted lo que debe demostrar es si
la obra se hizo o no se hizo, si se puso aire acondicionado
por 30 millones de pesetas, 10 millones por contra
incendios, usted eso no lo puede demostrar (...) es lo que
está certificado y puesto en la escritura.

Le decía que tendría que hacer una reflexión sobre el
tema de las comisiones de investigación. Yo he participado
en todas. Es triste tener que decir, desde esta tribuna, que no
han servido para nada, no han servido para nada. Este
parlamento ya no es lo que eran antes los parlamentos que
la gente convencía con los argumentos, sino que las
posiciones están muy prefijadas, tanto unas partes como las
otras, sólo sirven para eso, para mantener un problema en
actualidad durante mucho tiempo. Ustedes causan un
problema, quieren acosar al gobierno y entonces lo
mantienen en la prensa de esa manera. Mi impresión sincera
es esa. Nosotros decimos que no vamos a (...) de
investigación y decimos basta, porque ya está bien de que
cada semana presente comisiones de investigación, es un
instrumento muy serio, un instrumento de control
parlamentario de última instancia, diría yo.
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Otra reflexión es que no se puede acusar impunemente,
veremos después de todo esto como queda, no se puede acusar
de forma impune. Si nosotros, por las circunstancias que fueran,
nos vienen maldadas tenemos que tomar alguna determinación
de responsabilidades políticas, ¿pero y ustedes, si esto queda en
nada y lo han llevado al juzgado?, ¿ustedes van a seguir sentados
allí, en su escaño? Sí, después de todo lo que han dicho, yo creo
que este asunto es para que se lo piensen, porque, claro, hablar
de ética política, hablar de congruencia y, ojalá sea así, esto no
sea nada, ustedes (...) ese palo judicial de un fallo en contra,
tendrán que planteárselo.

Ya en tono distendido y con prisas, porque un compañero
tiene una premura, ineludible, si saben de ofertas como las que
ustedes dicen, tan baratas, que son gangas y saldos, háganlas
pasar aquí, al Parlamento, para los funcionarios y para los
políticos, porque esa oportunidad no se puede dejar pasar.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació. Votarem conjuntament
les dues propostes. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la constitució
de la comissió no permanent d'investigació, es volen posar drets,
per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
moltes gràcies.

Vots a favor, 28; en contra, 29 ; cap abstenció. Queden
rebutjades les dues propostes de creació d'una comissió no
permanent d'investigació.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 2592/96, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a regular l'adquisició del
certificat de capacitació per fer l'ensenyament en llengua
catalana.

Passam al debat de la Proposició no de llei, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a regular l'adquisició del
certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana.
Sr. Crespí, té vostè la paraula.

Un moment, Sr. Diputat. Per favor, deman un poc d'atenció
i si algú té alguna necessitat que surti de la sala però que no es
quedi aquí dins.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

No em molesten si les fan aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Venga, Sr. Diputat, comenci.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Si tenim en compte el llarguíssim
i, per mi, fosc encara que profund debat sobre el
finançament autonòmic, l'excitant debat sobre una comissió
d'investigació, allò que ha dit el Sr. Jaén de l'eficàcia de les
intervencions parlamentàries i la buidada general de diputats
d'aquesta sala, comprendran que el meu ànim no és molt
elevat. Tampoc no voldria que el diputat que espera ser pare
d'un moment a l'altre, m'hagués de retreure la meva
responsabilitat de no poder ser allà on ha de ser realment.
Per tant, seré molt breu.

Nosaltres, crec que entre tots, discrepam, però tractam
de normalitzar la llengua d'aquest país. Avui al matí hem
parlat del poder judicial. Jo ara voldria parlar d'un col•lectiu
important, d'un col•lectiu que sí s'ha normalitzat molt, que
tenim dades de l'esforç que han realitzat, tenim estudis fets
de l'esforç que han realitzat, el col•lectiu de professors i
professores que, procedents d'aquestes illes però també
procedents d'altres llocs de l'Estat espanyol, estan fent
escola i han fet un esforç per disposar de la titulació
requerida i exigida pel Govern d'aquesta comunitat.
Nosaltres voldríem, sense deixar d'exercir l'esforç necessari
que des de l'administració s'ha de fer i que s'ha de seguir
fent, adequar el nivell d'exigència al que realment es
necessita.

Jo voldria recordar aquí, no fa gaire temps, un debat que
hi va haver, també hi va intervenir el Sr. Jaén com a ponent,
la modificació de la Llei de la funció pública. Jo li vaig
retreure les dues mesures, la que aplicàvem als funcionaris
de l'administració autonòmica i la que aplicàvem als
professors. Ell va reconèixer, perquè li vaig llegir, ho
tornaré a llegir avui breument, que realment, possiblement,
ens passaven en el nivell d'exigència. Bé, idò, perquè podem
tenir la força moral d'exigir estrictament el compliment
d'aquesta ordre, nosaltres voldríem que es llevi allò que no
és necessari. Bé, vostès saben que per poder fer
ensenyament en català en aquestes illes, seria un dret,
nosaltres posam un requisit, i aquest requisit a més
impedeix als funcionaris la mobilitat dins el sistema
educatiu. Per això li he fet la pregunta al Sr. Berastain avui
a l'horabaixa. Això perjudica sèriament a aquests professors
que no tenen aquesta habilitació. Però el que no és possible
és que un professor de matemàtiques, de tecnologia
administrativa, de perruqueria, de cuina, d'administració
hotelera, parli en català amb els seus alumnes normalment,
li exigeixin coses tan peregrines com "identificar i assumir
com a patrimoni comú les característiques bàsiques de les
principals variants geogràfiques de la llengua". Bé, parlar en
català no suposa reconèixer res, ni patrimoni, ni res..., es
tracta de parlar amb els alumnes en català, encara que
aquest professor hagi nascut a una comunitat diferent de la
nostra. "Reconèixer la llengua estandar com a varietat
supradialectal comuna", el Grup Parlamentari Popular ha fet
aquesta declaració a algun dels seus congressos?, el Partit
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Popular reconeix la llengua estàndard com a varietat nacional
supradialectal comuna? Són declaracions de voluntat d'aquestes
persones que no tenen perquè estar aquí. Però a més, li exigeixen
conèixer "els conceptes derivats de la llengua en contacte", torn
a repetir el que vaig dir l'altre dia, "tenir coneixement del marc
legal vigent", per què per parlar en català amb els alumnes han
de conèixer el marc legal vigent? El que han de conèixer és el
català, no el marc legal que el regula. "Han de conèixer els
conceptes derivats de l'estudi de les llengües en contacte", això
està molt bé, però per parlar en català nosaltres no hem de
conèixer els problemes fronterers entre el País Valencià i (...) o
entre Catalunya i Saragossa, no necessàriament, per ensenyar
sociolingüística i història de la llengua, sí, però per parlar amb
els nostres alumnes en català, i en aquesta cambra, no ara en
aquest moment, naturalment, però en algun moment, tampoc...,
algun de nosaltres com a professors hem de fer aquesta feina. Per
tant, nosaltres creim que (...) coses s'haurien de llevar als
objectius específics dels programes i també en els criteris
d'avaluació d'aquests alumnes professors quan es volen treure el
certificat.

Jo he de reconèixer que anant a fer aquest reciclatge aprens
coses molt curioses, per exemple, jo vaig saber que la ciutat,
poble, que es diu Llagostera, està a la província de Girona, el Sr.
Coromines, notable filòleg català, va descobrir que a l'escut
d'aquest poble, té un llagost, és un escut absolutament equivocat
perquè llagostera no ve de llagost sinó que ve de la paraula
llatina lacustaria que vol dir que allà hi havia molts llacs. Però,
miri, jo som professor de física a un institut, no som professor ni
de català ni de geografia catalana, per tant, el meu bagatge
cultural es va enriquir però jo entenc que assolir cultura ho he de
fer en el meu temps de lleure, no la meva obligació per jo poder
mantenir una plaça allà on tenc el meu destí. Per tant, si volem
que aquest reciclatge sigui ben assumit pel professorat, llevem
aquelles coses que tots i cadascun dels professors que hi
participen n'estan fins al capdamunt. Per això hi ha un grau de
rebel•lió a l'hora de fer això, un grau de rebel•lió que, fins i tot,
manifesta algun destacat líder sindical que es manifesta molt
favorable cap a la normalització lingüística. Però, naturalment,
és raonable i entenc que això no és adequat. Aquesta proposició
simplement és perquè la Conselleria de Cultura llegeixi aquest
document, seriosament, i vegi quin és el nivell d'exigència per
obtenir el certificat d'aptitud docent en llengua catalana per a
aquells professors de totes les àrees, de tots els nivells educatius,
que parlen en català habitualment dins l'àula. Si molts ho fan
sense tenir el paper, per què hem de posar un paper que dificulti
allò que és normal? Gràcies.

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Grups que hi vulguin intervenir per fixar
la seva posició? Per part del Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Hauria de començar dient que no sembla possible
que la proposició no de llei que ens ocupa provengui d'un
grup parlamentari que compta entre les seves files persones
coneixedores de la problemàtica educativa a les nostres
illes, però, de fet, és així, la proposta la fa un grup
parlamentari entre els membres del qual hi ha, per exemple,
un diputat que fa poc era director provincial del Ministeri
d'Educació i Ciència. Hauré de començar, per tant, dient que
aquesta iniciativa és un bon reflex de la poca voluntat de
catalanització del món educatiu que va mostrar
l'administració de l'era socialista. En primer lloc, i per posar
en el seu context el que discutim, s'ha d'assenyalar la
incongruència absoluta del que podríem anomenar la
política d'exigència de català per al personal docent, el text
mateix de la proposició ja fa referència al fet que l'exigència
de català s'aplica a les persones que aspiren a un primer
destí definitiu així com a interins i interines, però que, en el
cas de les que accedeixen a una plaça mitjançant concurs de
trasllat, només els demanen coneixements de català per
ocupar les places catalogades de bilingües; aquest fet
contravé diverses disposicions del propi Ministeri
d'Educació i constitueix un contrasentit. i ha un nivell
d'exigència de català més gran per a qui ocupa una plaça de
forma provisional que per a qui la pot ocupar per a sempre,
per no parlar de la peculiar denominació de les places
bilingües, adjectiu que implica que per fer ensenyament en
català s'han de conèixer dues llengües, mentre que per fer
ensenyament en castellà n'hi ha prou amb una; una asimetria
bastant ofensiva en els temps que corren.

Doncs bé, posats a fer una iniciativa sobre exigència del
català al personal docent, el Grup Socialista no es proposa
modificar aquest estat de coses, herència seva, al cap i a la
fi, sinó rebaixar els continguts exigibles per a un certificat
de capacitació. Sens diu que ara mateix les disposicions
dissenyen currículums que inclouen elements de caràcter
sociolingüístic, històric i jurídic que no són necessaris per
garantir un domini acceptable de la llengua. Pot semblar
raonable que en la pràctica no hi hagi un nivell d'exigència
exagerat pel que fa a aquests continguts que acab
d'esmentar, però també és raonable que en la justa mesura
hi siguin. És el propi Ministeri d'Educació qui ens ha
ensenyat a parlar d'ensenyament contextualitzat. Resulta
difícil fer ensenyament arrelat al país sense un mínim
coneixement del país. En qualsevol cas, hi ha un detall més
significatiu que reflecteix perfectament l'esperit amb que el
Grup Socialista veu la qüestió de la catalanització de
l'ensenyament, se'ns proposa que el contingut curricular del
certificat inclogui -i llegesc textualment- només
coneixements ortogràfics, lèxics i morfosintàctics; una altra
vegada he de dir que em costa creure que la manca d'una
referència a la competència oral en el domini de la llengua
sigui un pur lapsus; totes les persones que coneixen el món
educatiu saben de l'existència de distintes titulacions que no
garanteixen el domini oral de la llengua, dit més clarament,
que hi ha personal docent que té la titulació corresponent
però que no té capacitat real de fer classes en català;
renunciar a modificar aquesta realitat demostra poca
voluntat d'avançar en el camí de la normalització. Per tot
això, el Grup Mixt no donarà suport a aquesta proposició no
de llei. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Andreu Crespí, a la presentació
d'aqusta proposició no de llei, hi ha fet esment de
l'abandonametn de molts de diputats d'aquest parlament. No ho
trobi estrany, abans el Sr. Diéguez, company seu, ha fet una
dissentació molt interessant sobre com es cuina un plat ben
preparat. En l'ordre del dia d'avui, aquest punt era un aperitiu
d'aquest dinar, i al final el tenim de darrer plat, quan el plat fort
ja l'hem consumit abans, en els anteriors punts.

Jo volia dir que, quan el Grup Socialista va presentar aquesta
proposició no de llei, vam intentar saber l'opinió del sector a
Mallorca i a Menorca, la del sector implicat, perquè ens digués
què pensava d'aquesta possibilitat plantejada, i li he de dir que
les opinions que vam rebre van ser molt controvertides, a favor
i en contra de la proposició que vostès fan en el Parlament, i
també controvertides si l'interlocutor era d'ensenyament primari
o de secundari. He de dir que per açò i pels anàlisis que hem fet
en el grup parlamentari, la intenció que tenia aquest grup abans
d'intervenir en el plenari d'avui era l'abstenció en aquest punt,
però després de sentir la defensa de la proposició no de llei, i
perquè vegi que moltes vegades no venim al plenari amb vot
preconcebut, li he de dir que hem canviat d'opinió, i esper que el
grup em doni suport perquè no ho he pogut consultar amb ell, no
hi eren presents, perquè no donarem suport a aquesta proposició
no de llei. Li'n diré per què. Perquè si bé és cert que té una part
de raonament, amb l'exposició que vostè ha fet l'ha exagerada
tant que li ha llevat, al meu entendre, la raó o el toc de raó que
pogués tenir, la proposició, perquè es tracta, en tot cas, de
mesura, en aquest sentit, d'aplicar mesura a les proves de
capacitació per obtenir el títol que permeti després ensenyar en
llengua catalana, i com ha dit molt bé el representant del Grup
Mixt, un problema, que és el problema capital amb què ens
trobam a l'ensenyament en català, no queda esmentat a la
proposició no de llei, i per a nosaltres és un problema bàsic, que
és l'ús oral, la capacitat per fer escola en català oralment dels
professors castellanoparlants; l'actual sistema no va per aquí, no
ensenya, no prepara, no orienta els professors castellanoparlants
per poder fer l'escola en català i mentre no sigui així, poc s'hi
avançarà, perquè professors castellanoparlants, que en coneixem
tots, i vivim amb ells aquests problemes, que tenen la capacitat,
coneixen el català, el saben escriure, el saben llegir, són
incapaços, perquè no han estat preparats, d'emprar-lo oralment,
quan és amb la utilització oral que es fa l'escola, que es fa
l'ensenyament. Amb aquesta mancança i perquè també és qüestió
de mesura i no d'exagerar, votarem en contra d'aquesta
proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula la Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. No faré referència a l'ordre de 25 de març del 96 i
entraré a justificar ja el sentit del nostre vot. Nosaltres
tampoc no l'entenem, el Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, no la compartim ni hi podem donar suport de cap de
les maneres, a la proposta que avui duu a debat vostè, Sr.
Crespí. Vostè, com a portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, ens planteja reduir continguts del pla d'estudis
del reciclatge de català, i ho fa justificat pel fet que seria
suficient que el professorat en dominàs el coneixement
ortogràfic, lèxic i morfosintàctic per obtenir el certificat de
capacitació en llengua catalana. No entenem aquesta
proposició no de llei  ni tampoc no entenem el to irònic amb
què vostè n'ha fet l'exposició.

Nosaltres, el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
entenem i així ho hem defensat en altes fòrums, que el
reciclatge de català no només ha de ser a un nivell
lingüístic, sinó que també s'ha d'entendre com una realitat
sociocultural del nostre país; per tant, creim que és adequat,
oportú, bàsic, que sigui obligatori, que els continguts
relatius als mòduls de medi social i cultural siguin
obligatoris en el pla de reciclatge. Defensam també que els
educadors i les educadores de l'alumnat dels centres docents
com a mínim coneguin el patrimoni històric de la nostra
comunitat, que coneguin la nostra literatura, que coneguin
la nostra realitat històrica, perquè sabem positivament que
és el context el que pot fer entendre als professionals de
l'educació, i em referesc sempre als professionals de
l'educació, el perquè és necessari conèixer i dominar la
nostra llengua, la llengua catalana. Sense tenir present el
procés històric que hem viscut a les nostres illes, el perquè
de les manifestacions culturals, la transformació quasi
radical de la nostra economia, no s'entén la necessitat de
lluitar a favor del català, com a mínim en els centres
educatius. Ja sé, Sr. Crespí, que em pot contestar que a la
seva proposta no és clau el domini del català, però jo li torn
a reafirmar que no es pot entendre el fet lingüístic d'un
territori sense conèixer el context on es desenvolupa; a més
a més, vostè sap millor que uns eixos bàsics dels
coneixements docents són els aspectes sociolingüístics,
aspectes socioculturals i els aspectes matemàtics, idò, no
entenem per què només s'ha de defensar una part d'aquests
aspectes.
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Durant un debat avui al matí, vostè era el portaveu del seu
grup, ha afirmat que nosaltres, ciutadans i ciutadanes d'aquestes
illes, tenim una realitat històrica que hem de defensar, i per una
altra part, avui a l'horabaixa, ens duu a debat una proposta que,
per a nosaltres, contradiu les seves mateixes paraules.

No entenem tampoc de la seva proposició no de llei que entri
en contradicció amb la LOGSE. Cal entendre  els continguts,
objectius i criteris d'avaluació del pla d'estudis de reciclatge de
català com una adaptació a la LOGSE i a la reforma del sistema
educatiu, cosa que dóna rellevància a l'area del medi, tant a
l'entorn natural com social, continguts que, per altra part, hem de
ser conscients que si no es treballen en el pla d'estudis de
reciclatge, el professorat de les nostres illes no ha treballat en el
currículum docent.

Vostè ha fet referència també que per al professorat no cal
conèixer la legislació sobre el català, però bé, Sr. Crespí, vostè
també sap que el professorat forma part del claustre, té poder de
decisió i, per tant, creim que és obligació, per a nosaltres, com a
professionals, que tenguin una noció i que coneguin la legislació.

Sr. Crespí, des del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, li
pregaríem que no doni idees al Govern de la nostra comunitat
sobre reduir continguts del pla d'estudis de formació en llengua
catalana ni eliminar cap tipus d'element del pla de formació del
professorat, no fos cosa que li faci cas. Nosaltres, Nacionalistes-
PSM, hem lluitat per aconseguir una formació en català i de
català de tot el professorat, ja siguin de primari o de secundari;
de tots els centres, públics o privats, d'aquetes illes; hem
defensat, per tant, l'obligatorietat, i no podem donar suport a la
seva proposició no de llei, la qual és per a nosaltres tornar més
d'una passa enrera en allò que havíem aconseguit durant els
darrers anys, i li puc dir també, Sr. Crespí, que li he parlat no
només com a parlamentària del Grup Nacionalista-PSM sinó
també com a mestra que ha realitzat aquest curs de reciclatge.
Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Diputada Margalida Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. La veritat és que voldria ser crítica, però crec que
aquesta vegada els altres grups parlamentaris han estat
suficientment crítics, i com que no va gaire amb el meu
caràcter, Sr. Crespí, només li diré que nosaltres, el Grup
Parlamentari Popular, tampoc no donarem suport a la
proposició no de llei que vostè ha presentat, i no em voldria
repetir en els arguments, perquè els altres diputats que
m'han precedit... Com molt bé ha dit la diputada, parla amb
molt de coneixement de causa, més que jo, tal vegada, per
la seva condició de professora, per tant, no m'introduiré
molt ne el tema, només li diré que nosaltres no hi donam
suport perquè nosaltres, el Grup Parlamentari Popular,
compartim el criteri que el Govern ha manifestat a través
d'aquestes ordres, de reciclatge i de formació del
professorat, que no només ha de ser coneixement de tipus
ortogràfic o lèxic, sinó que compartim la idea d'un
coneixement (...) descontextualitzat, no vinculat només a
l'ús de l'aprenentatge de la llengua, sinó que ha de ser d'una
manera global. Aquestes matèries que vostè ha descrit i que
contempla l'ordre són una manera de contextualitzar allò
que és l'aprenentatge de la llengua d'una forma global; per
altra part, tampoc no suposa gaire dins el que és tot el
temari, sinó que tal vegada només suposa un 10% del
programa total. A més, ens estranya, com ja han dit aquí els
altres grups, que vostè plantegi aquesta proposició, quan el
Govern el que ha fet és recollir allò que els més prestigiosos
especialistes en matèria d'ensenyament proposen i que la
mateixa LOGSE, promulgada pel Partit Socialista, defensa.
Per tot això, no hi donarem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Crespí, té vostè la
paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Per una vegada m'ha paregut ser
el portaveu del grup del Govern, m'he quedat tot sol. Jo
lament no haver sabut transmetre allò que pretenia. No
obstant això, crec que el Sr. Portella ha tocat la clau de la
discrepància que hi ha hagut aquí, ha dit una cosa molt
encertada, que n'ha parlat amb la gent, que n'ha parlat amb
els professors, i hi ha trobat diferents sensibilitats en els
professors d'educació primària i en els de secundària, i
aquest és un element important. La portaveu del PSM ens ha
parlat de la LOGSE, la LOGSE s'aplica a l'ensenyament
dels alumnes, no a un pla de capacitació professional en
català o ne el que sigui per al professorat, jo crec que són
temes diferents. El Sr. Balanzat ha tret el tema de les places
bilingües, aquest és un altre tema, és un altre debat, aquí què
és el que pretén aquesta proposició? Pretén rompre una
situació en aquest moment, real, manifestada per
organitzacions sindicals del professorat, que aquest
reciclatge no és adequat, que aquest reciclatge no dóna
resposta a les necessitat, que va per una altre camí, i he
parlat sobre tot d'aquells professors, perquè ara l'educació
primària ja ha quedat constrenyida a un nivell educatiu on
tots els professora han de tenir una titulació superior, perquè
pareix que no recordam quins són els diferents certificats;
per fer educació primària en aquest moment, aquest
certificat del qual parlam no basta, perquè, a més d'ensenyar
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en català també ensenya en català; per tant, tots aquests
seminaris dels quals vostè parlava, Sra. Bover, els han de tenir
aquests professors, i d'això no em queix, jo parl del professor de
cuina de l'institut Juníper Serra, del professor de matemàtiques
de Santa Ponça, fins i tot dels professors de la Universitat, per
què no? Aquests senyors, per dirigir-se, expressar-se i
comunicar-se, (...) que els posà, necessiten realment tot això?
L'explicació que ha pesat, que aquí sí que hi ha mesures
enèrgiques de l'Administració, que van cada vegada
impossibilitant més la mobilitat per mor de les places
denominades bilingües, a pesar d'això, malgrat això, encara hi ha
professors que no fan el reciclatge. 2.900 professors matriculats
en el darrer any de reciclatge; resultats: catastròfics, perquè hi ha
una desgana, no interessa, no es veu que això funcioni; passa
com amb els alumnes, que quan no veuen que allò que estudien
serveix per a qualque cosa, hi perden l'interès, els falta la
motivació, aquesta motivació que vostè a la millor té, però que
altres professors a la millor no, i que simplement el que volen és
complir amb allò que els mana l'Administració, sense cap més
desig. Això continuarà provocant un cost increïble per al Govern
d'aquesta comunitat i per al Ministeri d'Educació, que hi
col•labora, i una ineficàcia final del procés.

Si no som capaços de facilitar als funcionaris dels cossos
docents l'obtenció d'aquest certificat, no arribarem a arreglar
aquest problema. Jo lament que, i en nom de tots aquells que en
el temps anterior citava el Sr. Balanzat, jo els escoltava i després
els he continuat escoltant, aquesta cambra no sigui sensible per
por que jo pugui donar consells al Govern, jo crec que aquí
estam..., i si qualque vegada donam un consell al Govern i hi
estam d'acord, jo crec que ens hem de felicitar uns i els altres,
justificarem la nostra feina aquí, ja que poques vegades s'hi
aprova qualque cosa, i jo he de creure en la bona voluntat que
arribi el conjunt del professorat d'aquestes illes a utilitzar el
català com a llengua vehicular a l'enseyament; així no arribarem
a aconseguir això sense greus dificultats, i si no, ja en parlarem.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Torn de contrarèplica?

Passam directament a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposició
no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 15; en contra, 39; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.

III.1) Interpel•lació RGE núm. 4434/96, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió del POOT
de l'illa de Mallorca.

I passam al darrer punt de l'ordre del dia, que és la
interpel•lació presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
referida a gestió del POOT a l'illa de Mallorca. Té la paraula
el Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. És difícil a les nou dels vespres plantejar una
interpel•lació al Govern amb l'ànim que pertoca, però ho
intentarem, perquè creim que és un debat important aquest
que planteja el Grup Parlamentari Socialista sobre el Pla
d'ordenació de l'oferta turística, la seva aplicació. Ha passat
un any, un any llarg, des de la seva aprovació definitiva, no
podem dir, així, des de l'entrada en vigor, però sí des de la
seva aprovació definitiva. És una oportunitat que volem
convertir en una invitació al debat, en una invitació a treure
conseqüències que poden ser útils tant per a l'aplicació del
propi pla de l'oferta turística a Mallorca com a l'illa
d'Eivissa, el pla per a la qual està en tramitació i, en general,
per al conjunt de la Comunitat Autònoma.

Després d'una llarguíssima gestació de dubtes, d'anades,
de vengudes, de correccions, d'anuncis, de globos sonda, de
"lobos" sonda. Al final un poot aigualit, un poot tímid, un
poot molt per davall de les expectatives que havien despertat
alguns, molts, dels anuncis que s'havien fet des del Govern,
es va fer un pla que va rebre nombroses crítiques des de
l'oposició i que a mi m'agradaria resumir esquemàticament
aquí.

Era un pla, com se'n va dir, el defecte fonamental del
qual era que s'havia plantejat com un pla per continuar
creixent, això sí, d'una manera més moderada, d'una manera
més suau, però que plantejava sempre el creixement, encara
que restrictiu, però no significava una disminució rellevant,
sinó més aviat mínima sobre el creixement que admetia i
que continua admetent el planejament urbanístic de l'illa de
Mallorca, que és l'àmbit territorial en el qual se
circunscribeix el POOT sobre el qual discutim i que es va
aprovar; un excés de timidesa, una manca de valentia per
abordar una limitació important, significativa, rellevant, a la
capacitat de creixement que tenien els nostres planejaments;
uns excessos dins el sòl urbanitzable; una sacralització dels
plans parcials aprovats, que, com veurem després,
provoquen en aquests moments problemes; una manca
absoluta de plantejament seriós i rigorós sobre l'excessiva
capacitat de creixement dins sòl urbà; un oblit realment
important i que significava un vici d'origen decisiu en el Pla
d'ordenació de l'oferta turística sobre el finançament del pla,
el plantejament del finançament del pla per part del Govern
de la Comunitat Autònoma sempre ha estat una fuita cap
endavant, en un determinat moment es va dir que aquest pla
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l'havia de finançar el Govern, és clar, quan el Govern era un
govern socialista, ara ja no es diu això, ara ja no es diu res o es
diu que l'ha de finançar la iniciativa privada; una altra fuita cap
endavant en relació amb la pròpia gestió del pla, sistema de
gestió del pla, la posada en marxa dels mecanismes que el propi
pla preveïa en relació amb els intercanvis, amb els canvis
d'aprofitament, els esponjaments, les realment atractives
operacions urbanístiques que podien tenir un efecte positiu sobre
les zones turístiques consolidades amb un ajornament de la
creació d'un òrgan de gestió que no estava a penes definit i que
no tenia el dibuix suficient per garantir que els objectius del pla
poguessin estar complits, i per últim, una subrogació genèrica,
que era una mica un brindis al sol, que si els ajuntaments  en el
termini d'un any no havien adaptat el seu planejament a allò que
diu el Pla de l'oferta turística, seran els consells insulars qui, en
subrogació de les competències, s'hauran de fer càrrec d'aquesta
adaptació. Aquestes són, telegràficament, les crítiques que va
aixecar el Pla de l'oferta turística amb caràcter general.

No és cap satisfacció venir aquí a dir que nosaltres ja ho
dèiem, però sí és ver que no poden deixar de dir que comprovam
avui que molts dels problemes que té l'aplicació, que ha tengut,
i si no la corregim, tendrà, el Pla d'ordenació de l'oferta turística,
vénen d'aquestes crítiques, de les crítiques que es plantejaren en
el seu dia i que ara es demostra que, efectivament, no anaven tan
desencaminades.

Els problemes que es plantegen. Bé, el que és més evident, el
que és més als papers, més a l'opinió pública especialitzada, hem
de reconèixer que aquest no és un àmbit de debat que mogui
l'opinió pública de forma generalitzada, però el sí que preocupa
l'opinió pública especialitzada, el que sí que preocupa els
ajuntaments, el que sí que preocupa els hotelers, el que sí que
preocupa els promotors-constructors, el que sí que preocupa el
sector turístic en general i el que sí preocupa les persones
sensibilitzades en relació amb el problema de medi ambient i
ordenació del territori de la nostra comunitat autònoma és la
qüestió de la manca d'adaptació del planejament urbanístic
municipal a les prestacions del POOT. Ha transcorregut un any
i durant el qual no hi ha hagut cap municipi de l'illa de Mallorca
que hagi produït aquesta adaptació. La Federació hotelera s'ha
manifestat desanimada, amb paraules concretes, amb paraules
literals, del seu president, per la manca d'iniciativa, per la manca
d'aplicabilitat real del Pla d'ordenació de l'oferta turística, que va
ser un pla al qual des de la Federació hotelera s'ha, almanco per
la seva trajectòria de declaracions, donat suport. 

Òrgan de gestió. És ver que també amb un retard de més
d'un any des de la conselleria ara ha emanat un projecte de
constitució d'un òrgan de gestió sobre el qual jo no voldria
pronunciar res més que no és estrictament un òrgan de
gestió, és un òrgan de debat, és un òrgan de representació,
és un òrgan consultiu, si es vol, però no és una unitat que ha
de dur a terme la gestió del Pla d'ordenació de l'oferta
turística, que és l'organisme, la unitat, les persones, l'oficina,
que ha de seure a una taula els agents econòmics, polítics,
els ajuntaments, els hotelers de zona, els regidors
d'urbanisme, les persones que han de prendre les mesures
concretes per posar en marxa les operacions que el propi pla
preveu, això no ho farà un organisme on seguin
representants de l'ajuntament, del consell insular, de no sé
qui, del Govern, etc., això ho farà una unitat administrativa
que tengui aquesta responsabilitat i que convenientment
equipada i dotada de mitjans personals i materials es posi en
marxa i a treballar, i aquest no és el dibuix de l'organisme
de gestió que veim en aquest decret i, per tan, ens agradaria
que el conseller, amb motiu d'aquesta interpel•lació, surti
aquí a explicar-nos quina és la intenció que hi ha al darrera,
com s'arbitraran i com s'instrumentaran de veritat i en
concret, no sobre el paper, la gestió que s'ha de comanar a
aquest òrgan.

He parlat del problema de la sacralització dels plans
parcials aprovats, i això ens provoca un altre problema, un
problema molt concret. Hi ha molts de plans parcials en
aquesta comunitat autònoma, a l'illa de Mallorca en concret,
probablement massa, que no tenen els drets urbanístics
totalment consolidats, que són plans que per incompliment
dels plans parcials, dels plans d'etapes parcials o totals, no
tenen una situació urbanística que els permeti la seva
aplicabilitat, un cas concret és el cas des Canons, és
suficientment significatiu i suficientment conegut, però n'hi
ha molts més. A aquests plans, a causa d'aquesta
consagració que es fa del pla parcial aprovat, no se'ls pot
exigir que amb la modificació que molts d'ells es veuen
obligats a instar, i torn a reafirmar-me en el mateix exemple
d'es Canons, que és un cas així, no se'ls pot exigir ni tan sols
l'adaptabilitat, l'exigibilitat de les determinacions del Pla de
l'oferta turística perquè, com que figuren a alguna banda
aprovats, aquesta modificació no pot incloure l'adaptació al
POOT, i d'aquesta manera el que fan es "sobreprimar"
d'alguna manera plans normalment obsolets, aprovats molt
antigament, als quals seria més necessari que a cap exigir la
submissió a les prestacions del Pla de l'oferta turística.

Intent parlar telegràficament d'una exposició de
problemes, no exhaustiva i per ventura no massa
sistemàtica, però vull recollir tots aquells problemes que
tant com a gestors del Pla de l'oferta turística com el
contacte amb els sectors professionals implicats ens
comuniquen i que nosaltres podem tocar amb les mans des
dels propis consells insulars.
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El pla, ja s'ha dit, en la disposició transitòria quarta diu que
els ajuntaments s'hauran d'adaptar al Pla de l'oferta turística en
el termini d'un any, si en el termini d'un any no ho han fet, no tan
sols s'hi diu que els consells insulars se subrogaran la
competència de planificació, sinó que les comissions insulars
d'urbanisme, els consells insulars, no aprovaran cap modificació
ni revisió del pla abans que no s'hagi tramitat o es tramiti
simultàniament la revisió d'aquell planejament per sotmetre'l al
Pla d'ordenació de l'oferta turística. També, aquest retard de
l'adpatació dels ajuntaments al Pla d'ordenació de l'ofera turística
està produint un altre problema, problema que crec que hem
d'abordar d'uuna manera sensata. Ens està impedint l'aprovació
de modificacions de plans parcials, de modificacions..., perdó, de
normativa, de normes subsidiàries dels plans generals que
caminen en el sentit correcte i que obliguen a mantenir
paràmetres no desitjables urbanísticament, perquè han de rebutjar
aquestes modificacions, i en tenim dos casos concrets que la
Comissió insular d'urbanisme de Mallorca ha hagut de rebutjar.
Un cas concret, la platja de Muro, per a la qual, per mor de no
poder modificar un pla parcial, no hem pogut aprovar
l'eliminació d'una zona que era urbanitzable per a ús residencial,
perquè s'acumulàs a una zona hotelera i augmentar d'aquesta
manera la qualitat d'una parcel•la hotelera que se sotmetia als
paràmetres del POOT, que no són altres, com és ben sabut, que
els paràmetres de la legislació antiga sobre el nombre de metres
quadrats de parcel•la per habitant, i no ho hem pogut fer, com no
hem pogut introduir una millora dins el que eren les mides de les
façanes hoteleres en el terme municipal de Calvià, perquè hem
hagut de dir que no podíem fer aquesta modificació que millora
els paràmetres actualment existents i els adapta al Pla
d'ordenació de l'oferta turística perquè el seu planejament no hi
està adaptat, apart d'altres problemes que sorgeixen a zones que
no tenen res a veure amb zones turístiques, per exemple, no es
pot introduir una petita modificació en el planejament urbanístic
del terme municipal d'Artà relatiu a una delimitació de sòl
industrial perquè no s'ha fet l'adaptació al Pla d'ordenació de
l'oferta turística, que està a 13 quilòmetres d'aquest poble i que
no té res a veure amb això.

Per tant, si es pensa, per part del Govern, a concedir d'alguna
manera una pròrroga al termini donat als ajuntaments, s'ha de
tenir en compte que aquesta modulació del règim transitori ha de
significar també una disminució d'aquesta pressió, que treballa
ja en sentit negatiu al que veia el propi pla, em referesc a la
pressió de no aprovar modificacions de normes als ajuntaments
en tat que no estigui adaptat el planejament urbanístic a aquest
pla.

Del problema de la Serra de Tramuntana, ja n'hem parlat en
aquest parlament, però és una qüestió que em pareix d'especial
importància. El Pla d'ordenació de l'oferta turística sotmet
l'aplicabilitat a les zones turístiques contemplades dins la Serra
de Tramuntana a l'aprovació del pla territorial parcial de la Serra
de Tramuntana, pla territorial parcial que el Govern no tan sols
no ha aprovat, sinó que encara no n'ha enviat els criteris a aquest
parlament. Això provoca una especial dificultat de gestió, no tan
sols això, sinó simplement la impossibilitat d'aprovar la revisió
d'un pla general com el de Sóller, tot i que dins aquesta revisió
del pla general s'intenti la submissió, l'adaptació, del planejament
urbanístic general al Pla d'ordenació de l'oferta turística, perquè
aquest, senzillament, dins aquest àmbit, no hi és d'aplicabilitat;
també té efectes aquesta mateixa prescripció en el terme
municipal de Pollença, a la Cala Sant Vicenç, on serà molt difícil
posar en marxa les operacions d'intercanvi, per la limitació que
la Llei d'espais naturals estableix sobre la zona de la Cala Sant
Vicenç i, per tant, la impossibilitat operativa, mentre (...) ha
d'estar també a l'espera del Pla territorial parcial de la Serra de
Tramuntana.

Acabam ja. Sòl rústic. Nosaltres entenem que tant a
l'article 19.1 del propi POOT com a la disposició addicional
tercera es fa una interpretació excessivament laxa de la
utilització del sòl rústic per a usos turístics; ho sabem,
segueix amb la tradició més inveterada d'aquest Govern,
però nosaltres no podem entendre aquest ús, aquesta
depredació intensiva de les zones rústiques, del sòl no
urbanitzable, perquè, en funció d'interessos, que, en
qualsevol cas, apreciarà discrecionalment la Conselleria de
Turisme, com passa exactament igual amb el supòsit de la
Llei de camps de golf, que es doni una excusa per urbanitzar
sòl no urbanitzable sense submissió als planejaments i, per
tant, als paràmetres de cessions que el planejament
urbanístic exigeix. Nosaltres entendríem que això s'ha de
reorientar més aviat cap a la rehabilitació de finques cap a
usos que puguin tenir un determinat interès, aquesta sí seria
una vertadera aportació.

Continua sense resoldre's el tema de finançament, i no
estic dient que el tema de finançament hagi de ser...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, ja acab, Sr. President. Estic parlant telegràficament.

...i no estic dient que el finançament hagi de descansar
en mans exclusivament del pressupost de la Comunitat
Autònoma, això és lògic, aquest pla s'ha de finançar
fonamentalment dels excedents del propi sector, amb això
tots estam d'acord, però sí que és ver que el Govern de la
Comunitat Autònoma ha d'instrumentar els mecanismes, per
exemple, l'òrgan de gestió, que aquest sí que ha d'estar
alimentat, almanco en principi, pel propi pressupost de la
Comunitat Autònoma, que sigui un òrgan operatiu, eficaç,
que actuï, que no sigui un òrgan de pura deliberació. S'ha de
rectificar, crec que, transcorregut un any, és un bon moment
per produir aquesta reflexió, introduir-hi elements de
rectificació, jo crec que el conseller ha tengut algunes
declaracions dignes de ser tengudes en consideració i fins i
tot dignes de reconeixement, en el sentit que ha reconegut
les dificultats d'aplicació, ha estat sincer quant que les
previsions del POOT tenien una càrrega de voluntarisme,
d'optimisme, que no s'ha pogut complir, i jo crec que a
partir d'aquest propi reconeixement del nou conseller de
Turisme, podem instar a una reconducció cap al camí
correcte, cap al camí que tots desitjam d'aplicació del Pla
d'ordenació de l'oferta turística, encara que nosaltres
valorem com a excessivament tímides algunes de les seves
prescripcions, i en aquest sentit pensam que, aquesta
oportunitat que ara té el conseller de venir a aquesta cambra
a explicar l'abast de la seva interpretació i la valoració sobre
l'ús del POOT, ens donarà llum per plantejar unes
alternatives, unes propostes de resolució derivades d'aquesta
interpel•lació que puguin ser útils per als nostres
conciutadans. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Turisme, té vostè
la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. La
palabra yo creó más repetida por usted, Sr. Quetglas, es que el
POOT era muy tímido, francamente, yo creo que no, el POOT no
es tímido. El POOT, y en eso podríamos resumir tanto su
presumible timidez como los planteamientos de crecimiento,
como la sacralización a que usted se refería de suelos
urbanizables o en plan parcial aprobado, o de suelos urbanos, yo
creo que todo eso se puede resumir en una cuestión, que el
POOT no descalifica (...), porque en definitiva de eso se trata. Yo
o veo, nunca lo he visto, al POOT, ni durante toda su gestación,
subjetivamente larga gestación y discusión, ni..., bueno, ahora
que como responsable de Turismo me toca de alguna forma
instrumentar los medios necesarios para que el POOT se aplique,
yo no lo he visto nunca tímido, si acaso, exclusivamente esto, el
POOT, cuando se aprobó, se tuvo que tomar una decisión, una
decisión que yo creo que fue la más acertada, insisto que es la de
no descalificar suelo, ésta es la cuestión fundamental. Yo creo
que esa cuestión fundamental creo que fue una decisión, como
digo, bien tomada, por dos razones, yo creo que básicas, la
primera de todas porque realmente, filosóficamente, yo creo que
corresponde a los ayuntamientos el tomar las decisiones sobre el
urbanismo en su término municipal, yo creo que los planes
sectoriales, los planes directores territoriales, las directrices, en
definitiva, de ordenación del territorio, cualquier instrumento de
orden superior, se tiene que superponer a un planeamiento, pero
a un planeamiento básicamente concebido en cada municipio y
en lo que se refiere a las necesidades de ese municipio por el
consistorio correspondiente, y creo que ésa es una cuestión
irrenunciable; yo nunca he sido concejal de ningún
ayuntamiento,pero creo que si lo fuera, para mi sería
irrenunciable, absolutamente irrenunciable, esa facultad de
ordenar mi territorio dentro, naturalmente, del sometimiento en
líneas generales a lo que puedan ser planeamientos o necesidades
superiores. De manera que yo creo que ésa era una de las razones
fundamentales, la otra es obvia también. Si nos metemos por el
terreno de la descalificación de suelos desde un planeamiento de
este orden, nos estamos metiendo en un mundo desconocido de
eventuales indemnizaciones y, desde luego, de eventuales, de
absolutas diría yo, inseguridades jurídicas. Es un tema del que
hemos hablado aquí muchas veces a propósito de otras cosas,
pero creo, en definitiva, que por esas dos razones fundamentales
son los ayuntamientos quienes tienen que descalificar suelos, y
tienen una buena oportunidad cuando modifiquen, cuando
revisen, su planeamiento, y tienen una buena oportunidad de
revisar su planeamiento con la adaptación al POOT.

Sin embargo, en realidad, la adaptación al POOT que usted
también me plantea y que se ha planteado durante estos dos
meses que han pasado desde el vencimiento del año que les
concedía de plazo el decreto del Plan de ordenación de la
oferta turística para esa adaptación, se ha discutido mucho
y se ha insistido muchísimo en el hecho de que los
ayuntamientos parecen tener alguna objeción a adaptarse al
Plan de ordenación de la oferta turística, y yo he insistido
durante estos meses porque, bueno, lo he discutido y
comentado, he tenido oportunidad de hacerlo con los
diversos responsables de municipios y, en general, en
ningún sitio he encontrado esa resistencia, no hay, no existe,
esa resistencia de adaptación del POOT, lo que sí existe es
el hecho fundamental de que en un montón de
ayuntamientos se pretende modificar su propio
planeamiento por razones ajenas completamente a la
adaptación al Plan de ordenación de la oferta turística y que
(...) revisión o modificación de planeamiento tiene un
montón de dificultades, un montón, a veces, de graves
dificultades, unas derivadas de la necesidad de acordar
política o técnicamente o socialmente, según los casos, de
acordar esa modificación de planeamiento, otras por el
hecho de que administrativamente no han prosperado, como
es el caso, por ejemplo, de Palma. De manera que yo creo
que todas esas razones son las que han fundamentado que
los ayuntamientos no se haya adaptado, ninguno de los 17
ayuntamientos más afectados, al POOT. Sin embargo, tengo
un resumen de la situación en que están los diversos
ayuntamientos, y la verdad es que es una situación bastante
alentadora, porque hay seis municipios que están en
adaptación, ocho, que está en estudio, aunque no tiene
todavía una aprobación inicial, ni mucho menos,
lógicamente, definitiva, pero hay ocho que lo tienen en
estudio y solamente hay tres, y uno de ellos es Sóller..., que
usted atribuye el caso de Sóller al hecho de que tenga que
ver el plan director territorial, yo lo atribuiría a otras cosas.
Creo que el retraso en el planeamiento, en definitiva, del
plan general de Sóller se debe no a causas estrictamente
derivadas del hecho de que el POOT los remita a la
necesidad del plan director territorial parcial de la Serra de
Tramuntana que, efectivamente, es necesario, no le discuto
que no, pero yo creo que su retraso se debe a otras causa, y,
como digo, sólo hay dos municipios que no hayan iniciado
en ningún caso ni tengan en estudio la modificación o la
adaptación al POOT.
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Me habla también de la financiación. El tema de la
financiación ya lo hemos discutido usted y yo en otro foro, en el
cual yo creo que le dije, y lo mantengo, que la financiación
está..., los criterios de quién debe financiar y cómo debe
financiar las cosas están bastante claras, otra cosa es que los
presupuestos después se acomoden a esa financiación. El POOT
tiene diversos tipos de operaciones, tiene desde operaciones que
van por conseguir una mejora de las infraestructuras y de los
equipamientos que tiene en cada zona, que son y que el estudio
económico y financiero atribuye a las administraciones públicas,
cada una según sus responsabilidades, según que dependa de
ellos la infraestructura o el equipamiento de que se trate, tiene
después otros mecanismos de financiación privada y otros
mecanismos de financiación mixta (privada y pública); me
refiero a los temas de las operaciones de reconversión o de las
operaciones de intercambio del aprovechamiento urbanístico. Y
insisto, creo que los agentes que tienen que financiar cada una de
las operaciones están claros en todas ellas, otra cosa, vuelvo a
decir, es que efectivamente se disponga de los presupuestos,
desde que se disponga del presupuesto privado de alguien que
quiera reconvertir un hotel antiguo, obsoleto en un edificio nuevo
con los beneficios que se puedan derivar de la operación
correspondiente, y que esté dispuesto a financiarlo y a hacer un
establecimiento de alojamiento turístico completamente nuevo,
gastando el dinero que tenga que gastar, hasta el caso de una
administración que tiene que mejorar la carretera de acceso a una
determinada zona turística y, entonces, dispone del presupuesto
necesario para hacerlo, o no dispone de ese presupuesto en un
ejercicio determinado y lo tienen que dejar para ejercicios
posteriores. Pero, en definitiva, quién tiene que financiar el
POOT, insisto, creo que está bastante claro. Está claro quién
tiene que financiarlo, otra cosa, vuelvo a decir, es el tema de si
en un momento determinado se dispone del dinero suficiente.

Hay un tema marginal, yo insisto en llamarlo marginal, en
esto de la financiación que es la financiación de las adaptaciones
del POOT. El POOT es muy fácil de adaptar. El POOT tiene que
ser, fundamentalmente, enormemente barato de adaptación,
porque las operaciones que prevé..., el POOT, lo primero que
hay que decir, y eso también me interesa muchísimo subrayarlo,
es que el POOT está vigente, porque, claro, cuando se habla de
que los ayuntamientos no se han adaptado al POOT, parece que
es que el Plan de ordenación de la oferta turística lleva un año y
dos o tres meses aprobado y que no ha entrado en vigencia.
Resulta que la mayor parte del Plan de ordenación de la oferta
turística está absolutamente vigente, la mayor parte, las
condiciones más restrictivas que se refieren a la oferta turística
están, insisto, absolutamente vigentes. De manera que
prácticamente su transposición a los planeamientos municipales
es de lo más sencillo. Es una transposición a unas ordenanzas
que, realmente, creo que las puede hacer un técnico
razonablemente enterado del asunto en una mañana.

Tiene otras cuestiones que sí requieren una mayor
atención. Tiene las cuestiones de fijar las posibilidades
efectivas de hacer operaciones de reconversión y de
intercambio. Para eso creo que puede ser
extraordinariamente útil el órgano de gestión. Tiene también
otra cuestión que es la fijación de la zona posterior de cada
una de las zonas turísticas con la anchura que sea más
conveniente y, en su caso, de las franjas de suelo no
urbanizable que se t ienen que establecer
perpendicularmente a la costa para proteger o impedir la
continuidad de la urbanización costera. Son operaciones si
se quiere, sobretodo las más delicadas, probablemente las
que puedan incidir dentro de cada zona en buscar la fórmula
más adecuada para favorecer las operaciones de intercambio
y de reconversión, le admito que son las más complicadas.
Además, en unas zonas tienen mayor interés y en otras
tienen menor interés. Hay zonas dónde el esponjamiento
prácticamente no tienen ningún interés porque son zonas
más modernas, zonas turísticas acabadas los últimos años,
y en las que ya hay unas características de los
establecimientos de alojamiento turístico, que no requieren
una mayor intervención,  y hay otras, en cambio, que sí.
Bien, para eso, usted me pregunta lo que va a hacer el
Gobierno y, en definitiva, lo que quiere hacer con el órgano
de gestión y cómo lo va a instrumentar. El decreto del
órgano de gestión, efectivamente, lo hemos hecho con la
mayor rapidez posible, por cierto, se ha remito al Consell
Insular de Mallorca y es el único de los organismos a los
que se ha remitido que no ha contestado, no ha hecho
ninguna alegación, debo decirlo porque, claro, cuando se
dice que es un órgano que no está muy bien concebido o que
tenía que haber tenido otra concepción, lamento
profundamente que eso no se me haya dicho anteriormente,
porque contestaron todos los demás. Todo el mundo
presentó alegaciones, insisto, excepto el Consell Insular de
Mallorca que dio la callada por respuesta.

Pero en fin, vamos a lo que vamos, el órgano de gestión
es un órgano en el que creo que participan todos los que de
acuerdo con el decreto de creación del Plan de ordenación
de la oferta turística tenían que participar y, además, es un
órgano que va a estar asistido, y eso lo habrá oído porque lo
he dicho por activa y por pasiva, hemos creado
simultáneamente una asistencia técnica en la Conselleria
que tiene por objeto servir de apoyo a ese órgano de gestión
y de apoyo a todos los municipios para la adaptación
concreta de estas cuestiones del POOT que son más
complicadas de adaptar. De manera que yo creo que con
esas dos condiciones, órgano político y asistencia técnica,
nos permitirá avanzar no sólo en la adaptación sino hacer
una adaptación particularizada y pormenorizada para cada
una de las zonas turísticas de acuerdo con las necesidades
que todos, Gobierno, Consell Insular, desde luego los
municipios y las asociaciones que tienen que intervenir,
estén en condiciones de considerar mejores para aquella
zona concreta. Esa es la cuestión y eso es lo que se va a
hacer con este órgano de gestión, como digo.
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La última cuestión, porque ya me han encendido la luz,
probablemente después tenga oportunidad de decir algo más
según lo que usted me cuente, en cuanto a la interpretación laxa
del uso del suelo no urbanizable, yo creo que eso no pasa de ser
una interpretación que ustedes hacen. Yo no sé ningún ejemplo,
usted no me ha puesto ningún ejemplo, de esa utilización laxa.
Yo creo que el artículo, me parece que es el 19, no recuerdo muy
bien, pero creo que es el artículo 19, supongo que es al que se
refería usted cuando habla de eso, permite las declaraciones de
interés social para establecimientos, alojamientos turísticos en
suelo no urbanizable, creo que usted se refería concretamente a
eso, ¿no?, cuando según informe preceptivo de la Conselleria de
Turismo se destina una oferta de gran calidad, se autorizaran, y
cuando se realicen al amparo de lo que determina el Decreto
2/95, de 13 de enero, por el que se regula la prestación de
servicios turísticos en el medio rural. Yo no veo aquí laxitud de
ningún tipo, porque creo que ambas cosas, oferta de gran calidad
y oferta referida a turismo rural, son cosas en las que hay un
amplio consenso en esta cámara y entre los diversos partidos. De
manera que no acabo de entender muy bien a lo que se refería.

Del problema de la Serra de Tramuntana ya hemos hablado.
Del tema que se retrasa la modificación de determinados
planeamientos, el hecho de que el POOT exija la adaptación de
los planeamientos municipales, me asombra que usted me diga
eso. Vamos a ver, ¿queremos o no queremos que se adapten los
planeamientos municipales? Si queremos que se adapten los
planeamientos municipales, todo eso que me cuenta usted de
dificultades de modificación de determinados planeamientos me
parece muy bien. Eso debe de instar a los ayuntamientos y al
Consell Insular de Mallorca, por cierto, que una vez más tengo
que decir que a parte de declaraciones en los medios de
comunicación, tampoco no ha hecho nada, porque,
efectivamente, hay una subrogación al Consell Insular de
Mallorca. Esa subrogación dice que se hará y en caso de
necesitar medios para hacerla se recurrirá o se pedirán al
Gobierno. Por lo menos yo, en la Conselleria, no he recibido
ninguna petición. De manera que la preocupación del Consell
Insular de Mallorca es una preocupación, hasta ahora, muy poco
puesta de relieve, muy poco puesta de manifiesto por este asunto.
Dicho lo cual, sin embargo, espero, deseo y, desde luego, cuento
con que el Consell Insular de Mallorca, por medio de sus
representantes, dos se prevén en el decreto de creación del
órgano de gestión, espero, como digo, que por medio de sus
representantes preste la máxima colaboración en el desarrollo,
primero en la adaptación de planeamientos, y después en el
desarrollo de lo contenido en el Plan de ordenación. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per fixar la posició del Grup Mixt, té la
paraula la Sra. Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. El POOT és tímid
segons l'interpel•lant, el Sr. Quetglas, i no és gens tímid segons
el Sr. Conseller de Turisme. Jo crec que, com a mínim, es pot dir
que el POOT va patir una cura d'humilitat important, donat que
des de les primeres declaracions del conseller Cladera quan
s'havia de fer un planejament d'oferta turística que pareixia que
havia de ser totalment nova i va donar la volta al món, va tardar
tres legislatures per la seva aprovació. Per tant, ha passat molt
temps i aquesta timidesa, sobre la qual parla el Sr. Quetglas, no
ens ha d'estranyar.

Del que estic segura és que sí hi ha hagut una timidesa
a l'hora d'aplicar el POOT. Aquesta timidesa ha existit per
part del Govern i també per part de tots i cadascun dels
ajuntaments. Cosa que és simptomàtica. A l'article (...) de
les disposicions de caràcter general del Pla d'ordenació de
l'oferta turística diu que "les determinacions del POOT
seran d'aplicació a la totalitat del sòls ordenats", al mateix
temps una disposició addicional, la primera, en el apartat
1.b), referint-se a l'adaptació de l'ordenament turístic dels
municipis de zones turístiques, ens diu que "l'adaptació
s'haurà d'aprovar en el termini màxim d'un any", un any a
partir de l'aprovació del POOT. En aquests moments fa un
any i tres mesos i la veritat és que no hi ha pràcticament cap
ajuntament que s'hagi adaptat. En el seu punt 4 preveu que
"si l'adaptació del planejament general no es produeix dins
el termini, el Consell Insular de Mallorca se subrogarà amb
les competències municipals per tal de la redacció i
tramitació d'aquesta amb l'arbitració del Govern de la
CAIB, cas que se sol•liciti, (...) per tal que es posin al
davant les mesures de suport tècnic i econòmic que resultin
necessàries per la formulació i la tramitació per fer-les
efectives". És a dir, està molt clar a la llei quina és la
responsabilitat de cadascun. La veritat és que vostè ha dit
que havia lliurat al Consell Insular uns determinats escrits,
em diuen que només fa una setmana que els hem rebut, per
això no li hem donat resposta, però som molt conscients de
les nostres responsabilitats i, sense cap dubte, i ben aviat
tendrà resposta per part d'aquesta institució.

En aquests moments ens trobam que, després d'aquest
any i un parell de mesos, la major part dels ajuntaments no
han fet cap adaptació dels seus plans urbanístics o normes
subsidiàries en aquestes previsions del POOT. Per tant, com
he dit abans, serà el Consell qui s'haurà d'encarregar de
l'adaptació d'aquest planejament de municipis turístics i de
les zones de la Serra de Tramuntana. La veritat és que vostè
també ens ha dit que creu que és fàcil perquè aquesta
adaptació es tractaria, tan sols, de la transposició d'unes
ordenances i que això un tècnic és capaç de fer-ho en un
matí. Doncs diríem que els ajuntaments tenen poca voluntat
política d'adaptació al POOT, que hi ha pocs tècnics o que
són molt mandrosos, perquè el fet que cap ajuntament s'hagi
posat al dia essent una qüestió d'un tècnic i un matí, com a
mínim ens estranya.

També vull dir-li ja des d'aquí i avui, que una subrogació
de competències supera la capacitat financera del Consell
Insular de Mallorca en aquesta matèria i que, per tant, serà
necessària i imprescindible l'aportació financera del Govern
per tal d'establir aquesta transposició d'aquesta disposició
transitòria primera.
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Per altra banda, també després d'aquest any d'aprovació del
POOT, no només els ajuntaments -al nostre entendre- han deixat
de complir les previsions del pla, sinó que el que a nosaltres ens
sembla més greu és que el mateix Govern també hagi incomplit
i hagi fet abandó de les seves obligacions; en concret, no s'ha
complit allò que s'estableix en l'article 23 del POOT i que fa
referència als òrgans de gestió. Vostè diu que ens ha enviat un
escrit i, potser, en ell ens diu quines són les previsions per tal que
aquest organisme de gestió del POOT sigui una realitat; en
aquest cas li deman disculpes, però tenim dubtes i la veritat és
que no havia estat, cap dels grups, informat, perquè tots ens
preguntàvem el mateix, i ens agradaria saber si continuarà
presidit pel conseller de Turisme, si hi seran representades les
conselleries d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, o si ja
s'ha reformat aquest article per donar cabuda a noves
conselleries, com són la de Foment i la de Medi Ambient i
Ordenació del Territori que, en aquests moments, estan
separades.

Vull dir-li que el Consell de Mallorca i els municipis i les
associacions representatives del sector d'allotjament turístic
suposam que continuen representades en aquest organisme, i no
es preocupi que per part del Consell Insular ben aviat li
nomenarem els representants. Aquest òrgan de control que
encara, avui per avui, no funciona, perquè no s'ha creat, crec que
és important i decisiu per posar en marxa aquest pla. Tampoc no
crec que s'ha aprovat el Pla Territorial de la Serra de Tramuntana
que està previst a una disposició addicional -crec que la quarta-
amb l'objectiu de tenir un instrument de referència per a
l'aplicació del POOT en aquesta zona, que és una zona turística
molt peculiar. En aquests moments, al nostre entendre, la Serra
de Tramuntana està pendent de l'aprovació d'aquest pla territorial
parcial i ens agradaria saber per quan té prevista, el conseller de
turisme, la solució.

És per això que Unió Mallorquina vol demanar al Govern que
sigui el primer en complir les seves previsions, tal com l'obliga
el POOT perquè, de qualque manera, és el Govern que el va
redactar i perquè, fins ara, dóna la impressió que el Govern no té
cap interès en fer complir aquest pla d'ordenació de l'oferta
turística. En aquest sentit, Unió Mallorquina farà corresponsable
al Govern en el tema de l'adaptació dels planejaments
urbanístics, als quals creim que haurà de donar suport econòmic
i tècnic per fer-los possibles. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, la Sra. Thomàs té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
realment és una llàstima que aquest debat s'ha de fer a aquestes
hores, amb la tensió i el cansament que tothom du damunt, i que
realment s'hagi hagut de trobar sobretot en aquestes hores de
cansament, diria jo, perquè descafeïna, una mica, el debat, i crec
que és prou important el motiu de la interpel•lació.

Nosaltres consideram que un pla és un instrument per a
la gestió i és una afirmació tan evident que només volíem
recordar-la com a premissa inicial. El POOT, després de
moltes vicissituds i espantosos retards, es va aprovar l'abril
de l'any passat i es va publicar el juny; per tant, han passat
quinze mesos de vigència plena. El creixement urbanístic
turístic necessita urgents mesures de regulació per diversos
objectius: posar fre al creixement desordenat, dirigir l'oferta
a demandes més solvents de turisme de qualitat, reconvertir
edificacions obsoletes i reordenar les zones turístiques amb
criteris de protecció dels valors que possibilitin mantenir
una oferta digna i sostenible. 

Encara que, òbviament, nosaltres consideram
descafeïnat, o tímid, o no tímid -aquesta és la paraula que
s'ha utilitzat aquí-, el POOT el qualificàvem de descafeïnat,
sobretot basat per la tremenda pressió dels agents que més
es beneficien de l'activitat turística. Malgrat això, el POOT
pot ser, en algunes zones, l'instrument que possibiliti la seva
millora i limiti el seu creixement reordenant-la. Per tant, la
no posada en marxa dels mecanismes prevists no pot
atribuir-se, només, a la manca de voluntat o a les dificultats
dels distints municipis. De fet, no podem traslladar, o no es
pot traslladar, per part del Govern, responsabilitats quan
aquest -ja ho ha dit la Sra. Munar- incompleix de forma
escandalosa la Llei d'Ordenació Territorial, que parlava de
la formulació de les directrius d'ordenació territorial i el
mateix POOT a l'article 23, quan parla de l'organisme de
gestió i seguiment, i a la disposició addicional quarta que
també ja s'ha esmentat. És més, durant tots aquests anys de
tramitació i, ara, quinze mesos de vigència, la conselleria ha
continuat autoritzant instal•lacions turístiques de forma que
milers de places noves s'han posat en servei sense
reconvertir-ne i situades, a més, a zones tremendament
sensibles des de la perspectiva paisatgística natural. Després
de tanta professió de fe ecològica, han autoritzat una nova
instal•lació de milers de places turístiques sobre la barra
dunar del parc natural de l'Albufera amb macrohotels
retolats cínicament com a Parc Natural. 

Acabaré com començava, -no tenim massa capacitat de
continuar- estam obligats a fer gestió del sector turístic per
aconseguir els objectius de què he parlat; tenen un
instrument; nosaltres el consideram deficient i contradictori,
però encara és millor que no res. Per tant, facin complir
aquest instrument, l'apliquin i desterrin aquesta situació del
fet que, per una banda, pregonen la millora i la regulació
d'un sector tan important i, per altra, continuen autoritzant
totes les propostes que, a l'empara d'aquesta situació una
mica indefinida, es promoguin, la majoria exemples
paradigmàtics de creixements desenvolupables que haurien
d'estar, políticament, ja superats. Ho saben vostès, ho saben
els hotelers més intel•ligents i els operadors internacionals
més potents que han arribat i consideren que hem arribat al
límit irreversible i que algunes zones, si no s'atura, ja no
podran tornar enrera.
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Pensam que ja s'ha d'aturar aquest model i avui i no demà.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del PSM té la paraula
el Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President; senyores i senyors diputats, qualcú ja
ho ha dit, però és una llàstima que el debat es faci en aquesta
hora però, certament i com hem dit sempre, creim que el tema és
molt important, almanco per deixar constància del que diuen els
diferents grups. 

Des del nostre grup Nacionalista-PSM hem intentat, sempre,
donar aquesta importància al POOT perquè enteníem que era una
eina de futur per a l'illa de Mallorca. Pel nostre grup el POOT era
una de les esperances i, a la vegada, una seriosa aposta de futur
per a l'illa de Mallorca, però sempre, també, hem dit que el
POOT aprovat no és, ni molt manco, suficient per poder
planificar i assolir un model turístic i un desenvolupament
econòmic i ambiental equilibrat, durador, que serveixi d'herència
a generacions futures, i també hem dit -cal recordar-ho- que
aquest POOT duria moltes dificultats, tendria moltes pressions
per la seva aplicació però també per la seva no aplicació. 

Cal recordar que, segons conten les cròniques periodístiques,
el POOT va ser al darrere de la caiguda del Sr. Jaume Cladera
com a conseller de Turisme i, per què no dir-ho?, qualque cosa
pot haver tengut a veure rera les tèrboles maniobres que
desencadenaren la passada crisi de govern i que, segons aquestes
cròniques mateixes que he dit, aquesta crisi se centrava entorn de
la Conselleria de Turisme.

Des del nostre grup tenim la impressió que no hi ha la
valentia suficient per fer front amb coratge als nous reptes que el
futur ens demana, fent complir el POOT a l'illa de Mallorca i
donar noves passes cap a la ordenació no només turística, sinó el
que és avui encara més important, ordenació territorial. Ens
temem, senyores i senyors diputats, que les directrius d'ordenació
territorial puguin quedar, una vegada més, ajornades. I vull
recordar que a la introducció d'aquest decret, a la introducció del
Pla d'Ordenació de l'Oferta turística, diu que s'aprova el POOT
perquè no estan aprovades les directrius d'ordenació territorial,
o sigui, entenc que tenim una eina esperant l'altra; ens temem
que, una vegada més, aquelles no quedin ajornades. 

D'aquí que no podem donar, de cap de les maneres, per
acabat aquest debat que, pràcticament, acaba de començar.
Es mantenen avui, després d'un any de la seva aprovació, els
dubtes i problemes que, ja en el seu moment, el nostre grup
ja va intentar millorar amb esmenes i proposicions en aquest
parlament i que el Grup Popular no va tenir en compte;
creim que el POOT és un instrument que pot servir per
reconvertir les zones turístiques, pot servir si el Govern
balear no va claudicant davant qualssevol dels problemes
que van sortint. El POOT  pot ser un dels revulsius que
Mallorca necessita, ja que, com tots sabem, preveu franges
de protecció, mesures d'esponjament, regeneració de zones,
adaptació de planejament urbanístic, etc., però també -i ho
vull recordar perquè aquí hi ha realment el perill- potser que
tot quedi damunt paper, amb una paraula, potser que sigui
paper banyat. Dins el Grup Nacionalista-PSM ens temem
que sigui més això darrer, i ens temem això després de
sentir que tot va bé, una vegada més, en aquest parlament
per part del Sr. Conseller. 

Continuam en una total confusió quant al finançament;
abans, amb un govern del PSOE a Madrid -i ho vull
recordar- ens deia, l'altre conseller de Turisme, que el cost
en infraestructures, en infraestructura pública del POOT
hauria de ser suportat per la Comunitat Autònoma i els
municipis, però afegia -i això és en una interpel•lació que ja
li vàrem fer en aquesta cambra- que si no podíem accedir a
fons estatals, afirmant, el Govern central no tenia
sensibilització en el fet que el turisme era la nostra principal
indústria; esperaven -deia llavors- que l'Estat central
començàs qualque dia a comprendre aquesta realitat. Ens
temem, pel que ens va dir el Sr. Conseller a la darrera
compareixença i per declaracions del Secretari d'Estat de
Turisme sobre la no finançació estatal del POOT, que
aquesta sensibilització que abans demanaven a Madrid avui
crec que no s'ha demanat o que no arribarà per ara.

Això tan sols posa una vegada més en evidència que el
tema de la finançació no està, ni molt manco, resolt, com
s'ha volgut dir aquí. Els ajuntaments se senten incapaços de
finançar la part del POOT que els correspon degut a la
postura poc clara i els interrogants que planteja el pla en la
finançació. El Grup Nacionalista-PSM ja va denunciar, en
el seu moment, i continuam denunciant avui el poc rigor de
l'estudi econòmic i financer del POOT; creim que el Govern
hauria de ser conscient d'aquesta situació i, d'una vegada per
totes, aclarir el tema de la finançació.

És molt greu, també, que cap dels ajuntaments turístics
hagi adoptat el seu planejament urbanístic al POOT com
deia el pla. Això posa en evidència que, per molts de plans
que facem, si no hi ha voluntat dels ajuntaments serà molt
difícil dur endavant aquest pla, però també posa en
evidència -i això sí que ho vull dir com a regidor, des de fa
13 anys d'un municipi turístic- i que el nostre grup ja va
advertir en el seu moment, sense la participació activa dels
municipis en l'elaboració d'aquest POOT, difícilment aquest
es podia executar. Cal recordar que la intervenció municipal
en l'elaboració del POOT ha estat, va ser, pràcticament
nul•la; això fa que els ajuntaments no tenguin aquest pla
com a cosa pròpia, conseqüència -cal dir-ho- d'un
menyspreu institucional cap als ajuntaments en tot el procés
d'elaboració i redacció del POOT a l'illa de Mallorca. I, per
favor, que no es tregui aquí, en cap moment, ningú, que no
la tregui ningú, la famosa enquesta que es va demanar als
ajuntaments, ja que això va ser riure's d'ells. 
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Podem parlar, també, de moltes imperfeccions conegudes per
tothom de quantitats milionàries, de pocs recursos i d'altres
temes, però jo diria que el gran inconvenient d'aquest pla és la
manca de voluntat del Govern constatada, entre d'altres, per
incompliment, fins ara, de l'article 23 o de les disposicions
addicionals primera i quarta, a més d'altres temes. Així i tot, i
acab, Sr. President, esperam la moció pertinent per poder
continuar aquest debat i millorar la nostra oferta. Creim que, si
va amb la idea que hem expressat, o almanco ha expressat el
portaveu del Grup Socialista, tendrà el nostre suport. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Cañellas, Carles Felip, té la paraula.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Miri, jo
estic cansat de sentir aquí, perquè ho han repetit no sé si són dos
o tres portaveus, allò de si el POOT és tímid o no és tímid; jo
creia que era un ser inerte i la timidesa, en aquest cas, havia de
brillar per la seva absència, però vaja, a mi no em preocupa si és
tímid o no tímid; hi ha un refrany castellà que diu "agua pasada
no mueve molino". 

El que sí és cert és que tenim un POOT, un POOT damunt la
taula, que està aprovat i està, anem a dir-ho, al mercat. Aquest
pla, aquest POOT, tendrà les seves virtuts, tendrà els seus
inconvenients, tendrà encerts i tendrà desencerts, però jo el que
crec és que, aquí, s'ha deixat de parlar d'un tema molt important:
si el POOT és aquí on és i hi ha unes institucions afectades per
aquest POOT, és lògic que aquestes institucions el facin anar
endavant, es digui Govern o es digui Consell Insular; potser
també hi ha part d'un i hi ha part de l'altre. 

Cert i segur que nosaltres compartim el criteri del nostre
conseller en el sentit que hi ha una competència municipal que
és bàsica; crec que en aquest tema tots estarem d'acord, perquè
l'urbanisme és municipal i a cap ajuntament li agrada que li
prenguin les seves mesures, sobretot quan fer un pla d'ordenació
urbana hi ha ajuntaments, i el Sr. Sansó que diu que té 13 anys
d'experiència com a regidor d'un ajuntament i jo el 83 ja ho era,
el d'Inca va tardar des de l'any 72 al 87 per fer un pla d'ordenació
urbana; això vol dir que no és fàcil; jo crec que és més fàcil, tal
com ha dit el conseller, adaptar el POOT al Pla General o el Pla
General al POOT. Aquesta primera aproximació deixant de
banda les possibles modificacions que ja no siguin una
conseqüència tan directa com és assenyalar les zones
urbanitzables, etc., etc. 

Jo crec que aquí hauríem de fer un acte de consciència
o de reflexió entre tots els grups, sobretot entre les
institucions, i Consell i Govern juntar-se per dur endavant
el POOT facilitant tota la col•laboració i l'ajuda i el consell
i tot el que sigui a aquests ajuntaments que estan en tràmit
de revisió i encara no ho han aconseguit; d'aquesta manera
crec que salvàrem molts dels problemes que ha indicat el
portaveu socialista i, segons sembla, la finançació d'aquesta
primera part no és tan complicada; jo crec que si en aquest
òrgan de gestió que ara sembla ser que es posa en marxa i
on hi col•laboren Consell Insular i Govern, crec que si entre
els dos no són capaços de treure el carro endavant no serà
timidesa o no timidesa, tendrà un altre qualificatiu. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Jo no sé si és per l'hora tan
avançada o perquè el debat no desperta l'interès del Govern;
jo, sincerament, lament haver de començar aquest torn de
rèplica lamentant que no s'aprofiti aquesta ocasió d'aquest
debat, encara que tendrà una prolongació en la presentació
de la moció corresponent, per treure'n qualque cosa amb
vocació de futur. 

Jo crec que aquí s'han plantejat una sèrie de qüestions,
problemes reals que, avui, l'aplicació i la impossibilitat
d'aplicació dels altres supòsits que el POOT provoca, els
hem de resoldre, i és la nostra responsabilitat resoldre'ls.
Algunes vénen motivades per la mateixa estructura del
POOT, per les seves inconcrecions, per les seves
incoherències; altres no, altres simplement perquè no hi ha
hagut mecanismes que permetin l'aplicació d'aquests criteris
que, ja dic, jo crec que a judici de la majoria dels que han
intervingut, excepte del Grup Popular, són objectius tímids,
són objectius amb manca de valentia, etc., etc., però, en
qualsevol cas, són alguna cosa millor del que tenim ara, que
costa de posar en marxa.
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Jo no he dit en cap moment que, per part dels ajuntaments, hi
hagués la més mínima resistència per adaptar els seus
planejaments al POOT; jo em limit a constatar el fet que no ho
han fet, i jo crec que no ho han fet perquè, miri, jo aquí crec que
hi ha un problema de disfunció entre objectius i mitjans del Pla
d'Ordenació de l'Oferta Turística; és a dir, el Pla d'Ordenació de
l'Oferta Turística té un objectiu de regulació d'una activitat
sectorial amb un gran impacte sobre el territori, amb un gran
impacte i, per tant, amb conseqüències urbanístiques molt
importants però, en definitiva, una regulació sectorial, però una
regulació sectorial que es fonamenta, de manera molt important,
sobre un instrument essencialment urbanístic i això provoca una
disfunció, això provoca dificultats d'adequació entre els mitjans
i la finalitat i en la seva pròpia concepció perquè, a vegades, el
POOT és un pla sectorial, dels que preveu la Llei d'Ordenació
del territori que és una llei ben estructurada i, a vegades, el
POOT és un planejament, simplement un planejament urbanístic
de caràcter superior al qual s'han de sotmetre els ajuntaments, i
això provoca problemes de disfunció. 

Però en fi, aquesta no és una objecció que haguem de posar
ara. El POOT, com ha dit el Sr. Cañellas, és el que és, és el que
tenim i ara, del que es tracta no és de la filosofia del POOT, sinó
de la seva aplicació; aquest és l'objecte d'aquesta interpel•lació.

Entre la desclassificació, que vostè diu, m'acusa de dir que el
POOT sacralitza els plans parcials aprovats, i vostè diu que el
POOT no desclassifica res, d'acord, però entre la desclassificació
i la sacralització rotunda, el no toquem res, hi ha un immens
univers de possibilitats intermèdies, moltes, per exemple, anar
incidint sobre aquests plans parcials que van perdent els seus
drets urbanístics perquè no estan complint els plans de terminis.
Per què no s'introdueix l'exigència d'adaptació al Pla d'ordenació
de l'oferta turística quan aquests plans es revisin? Per què no
s'aprofita per introduir normatives relatives a disminució de
volums, de capacitats, de paràmetres urbanístics? Això és una
possibilitat en mans del POOT, i el POOT ha tengut molta cura
de no tocar-la. El que ha produït és l'efecte pervers de fer un
congelador de plans parcials que estaven aprovats en el moment
d'entrada en vigor, o d'aprovació, del Pla d'ordenació de l'oferta
turística i que ara tenen una renda addicional pel fet d'haver estat
aprovat anteriorment, i fugen dels paràmetres de control del
POOT d'una manera que crec que és contrària als interessos
generals, al manco contrària als propis objectius del Pla
d'ordenació de l'oferta turística. La introducció d'aquests criteris
intermedis que caminin en la direcció adequada, no és
necessàriament la desclassificació, encara que crec que en alguns
supòsits s'hauria de contemplar la desclassificació, però
independentment d'això, el POOT es nega a intentar l'exploració
d'aquesta quantitat de situacions intermèdies, i el Govern també
en la seva aplicació. Creim que això és dolent.

Finançaments, jo ho he dit moltes vegades, per ventura
em repetesc, però tampoc no tenim la capacitat de dir coses
noves sempre, però jo ho he dit..., quan jo estudiava a la
facultat el que era un pla, em deien que un pla és la
definició d'uns objectius, uns instruments que es posen per
aconseguir aquests objectius, uns instruments de medició
per veure fins quin punt els instruments en marxa arriben a
aconseguir aquests objectius, els agents que intervendran,
formaran part, duran a terme el pla i qui ho paga. Un pla que
no diu qui ho paga ni és pla ni és res. És una declaració
d'intencions, bé, idò això és el POOT. Hi ha un mecanisme,
hi ha una flagrant carència de dir qui i com es paga tot això.
Vostè diu que les infraestructures estan adscrites a
l'administració pública, home, no són infraestructures
derivades del propi POOT. Són els plans que tenia el
Govern antigament, que s'han bolcat al POOT per vestir les
inversions lògiques en sanejament, en transport, en
infraestructures de tot tipus que tenia previstes el Govern.
Però això no és instrumentar el finançament del Pla
d'ordenació de l'oferta turística, no és instrumentar el
finançament del POOT. Nosaltres mai hem negat que el
Govern central hi hagi de participar, ara, li han de fer un
plantejament raonable. El propi POOT ha de contemplar
instruments, i si es demana un finançament públic al Govern
central, també s'ha d'implicar un finançament públic del
Govern de la Comunitat Autònoma. Això és elemental.

Sobre Sóller, no vull fer massa filosofies. Només, què
pensen fer per desinterceptar el tema de Sóller? Miri, si
avui, i això vostè sap que és cert, l'ajuntament de Sóller vol
aprovar el seu pla general adaptat al POOT, l'ajuntament ho
pot fer, però la Comissió Insular d'Urbanisme no ho pot
aprovar, perquè l'aplicabilitat del Pla d'ordenació de l'oferta
turística en el port de Sóller està sotmesa al Pla territorial
parcial de la Serra de Tramuntana i l'ha de fer el Govern.
Per tant, els de Sóller estan en una situació sense sortida i
no poden fer res.  És una situació kafkiana. Ja no li
plantejaré més teòricament, què pensen fer amb això? S'ha
de corregir aquest tema. S'ha de fer una disposició
legislativa que modifiqui la disposició transitòria quarta del
POOT. S'ha de fer, ho pensen fer o no? Aquesta és la
pregunta, la resposta pot ser molt clara. Aquesta no es pot
fer en un matí, es pot fer en mitja hora.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, li deman que vagi acabant...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Estic acabant, però crec que el tema és d'especial
transcendència. Òrgan de gestió, jo tenc un paper que ha
arribat a la Comissió d'Urbanisme, al Consell, fa cosa de
deu dies, ho estam estudiant seriosament perquè ho prenen
seriosament, però jo ho he rebut entre una setmana i deu
dies, no fa més temps. Jo no sé com ho ha lliurat a la resta
d'organismes però nosaltres ho hem rebut quan ho hem
rebut, supos que ho podrem acreditar. No sé quina cosa vol
dir quan diu que resoldrà el tema de l'òrgan de gestió
mitjançant una assistència tècnica, per mi, una assistència
tècnica, per ventura per deformació professional, un sistema
de contractació, un objecte d'una contractació
administrativa, però no sé què vol dir, m'agradaria que m'ho
explicàs perquè no entenc exactament el contingut i l'abast
de dir això ho resoldrem amb una assistència tècnica.
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Zona urbanitzable, jo em referesc a l'article 19, efectivament,
però també a la disposició transitòria tercera que diu que "es
qualifiquen els municipis no costaners de l'interior de l'illa de
Mallorca com a municipis d'interès preferent per a la ubicació
d'establiments d'oferta turística alternativa, en especial, camps de
golf, establiments d'agroturisme, clíniques de repòs, centres
residencials de la tercera edat, etc.". És a dir, zones d'interès
preferent per a la ubicació d'establiments turístics, alerta amb
això, mitjançant l'instrument de declaració d'interès social, no hi
estam d'acord. Això com a excepció prevista per a rehabilitació
d'edificis existents, ho podríem considerar, ara, obrir l'aixeta,
generalitzar la sistemàtica dels camps de golf a qualsevol tipus
d'instal•lació que la Conselleria de Turisme digui que és
d'especial interès turístic, la veritat és que ens fa por.

Per últim, per acabar, miri, el Consell Insular de Mallorca
està complint escrupolosament el Pla d'ordenació de l'oferta
turístic, està exigint a tots els planejaments el seu compliment,
i prou problemes que té això, ho estan fent de manera
escrupolosa. Em sap greu confondre la meva situació de diputat
amb la meva situació de conseller però supos que és una
esquizofrènia a la qual hem de continuar habituats fins que
aquest tema no es resolgui. Jo li dic una cosa, Sr. Conseller, el
Consell Insular de Mallorca no es subrogarà amb el planejament
(...) de tots els municipis afectats pel Pla d'ordenació de l'oferta
turística perquè el propi pla..., per un error de concepció i
d'articulació del propi pla. I això per dues raons, la primera és
perquè el mecanisme és excepcional. Si quedava un municipi no
adaptat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, jo ho lament molt però la rèplica són cinc minuts
i ja fa deu....

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Acab ja, Sr. President, estic convençut que vostè tendrà amb
mi la mateixa benevolència que ha tengut amb altres oradors al
llarg de l'horabaixa...

EL SR. PRESIDENT:

Més, més...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Acab tot d'una, per tant, el Consell Insular no pot assumir,
acceptar dur la càrrega del fracàs de la imprevisió i la falta...,
imprevisió que vostè mateix ha reconegut i el voluntarisme i (...)
que tenia el propi pla, com a instrument excepcional una vegada,
la majoria d'ajuntaments (...), però nosaltres..., perquè a més és
el Govern de la Comunitat Autònoma qui té els mecanismes per
finançar aquestes adaptacions, perquè les transferències als
ajuntaments per adaptar els planejaments se les va reservar el
Govern, per tant, ens pareix absolutament il•lògic que sigui el
Consell Insular qui ho hagi de fer. Gràcies per la seva
benevolència, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió i la
interpel•lació, té la paraula el Sr. Conseller de Turisme, el
Sr. González i Ortea.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Lamento que se haya ido la Sra.
Munar, porque la Sra. Munar dice unas cosas
verdaderamente increíbles. Dice que en la timidez para
aplicar el POOT están claras las responsabilidades, y tan
claras, y tan claras que están las responsabilidades,
efectivamente. En cuanto a la adaptación de los
planeamientos municipales o son los propios municipios o,
subsidiariamente, el Consell Insular de Mallorca. Cosa que,
ahora, el Sr. Quetglas nos asegura que naturalmente no va
a hacer, bien, en medio, por cierto, de protestas de lo
muchísimo que va a hacer y que están haciendo por el
POOT: aplicar la ley. Sólo faltaría que ustedes en la
Comisión de Urbanismo no fueran a aplicar la ley, hasta ahí
podríamos llegar, pero por la adaptabilidad de los
planeamientos municipales al POOT no han hecho ni esto,
y usted acaba de manifestar aquí que no lo piensa hacer.
Sorprendentemente, la presidenta del Consell Insular de
Mallorca parece que nos echa la culpa a nosotros...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, perdoni un moment, faci la rèplica
estrictament al portaveu del Grup Socialista, per favor,
perquè encara que no hi siguin podria obrir qüestió
incidental.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González Ortea):

Lo lamento porque entonces no podré contestar...

EL SR. PRESIDENT:

No, vostè ha de contestar al Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González Ortea):

Conforme, conforme, solamente contestaré..., lo siento
muchísimo, porque yo era por dar explicaciones. Como
comprenderá, Sr. Presidente, siempre soy muy partidario,
como usted sabe muy bien, de dar la máxima cantidad de
explicaciones posibles. Pero en fin, vamos al tema
concretamente de que se ha recibido hace muy pocos días...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, si em permet, en aquesta hora, encara li podré
donar una mà per ajudar-lo. Vostè faci totes les explicacions però
no anomeni diputats, menys que vulgui anomenar el diputat del
Grup Socialista. D'acord?

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

De acuerdo, gracias, Sr. Presidente. Bien, decía que el Sr.
Quetglas, y otros diputados y diputadas, me decían que no se
había recibido en el Consell Insular de Mallorca, hasta hace muy
poco, el tema de la petición de opinión en relación con un
proyecto de decreto. Se mandó el 21 de agosto, además hay una
firma aquí, una firma ilegible, la verdad, pero un recibí de un
señor el día 21 de agosto del 96. Es un escrito del director
general de Ordenación y Turismo dirigido al Hble. Presidente del
Consell Insular de Mallorca. Se mandó cuando los demás. Es
cierto que es una fecha, estoy dispuesto a reconocerlo, el 21 de
agosto, efectivamente, mala. Tan mala que tuvimos muchísima
paciencia esperando respuesta de unos y de otros. Ya nos han
llegado todas las respuestas, no ya sino hace tiempo, de la
Federación de Hostelería..., algunos incluso telefónicamente
pidieron un poco de tiempo, porque se daban 15 días y hay que
reconocer que el 21 de agosto era una fecha muy mala. Pero yo
creo que ahora ya se ha tenido todo el mes de setiembre. Si
ustedes lo han recibido hace unos días, lo siento, pero, insisto, es
un problema de comunicación interna del Consell Insular de
Mallorca. Aquí está, como todos los demás, se lo puede
naturalmente facilitar, incluso con el recibí del 21 de agosto
pasado.

Vamos a entrar en materia. Hay una cuestión fundamental en
la que quiero insistir porque me parece que no se ha entendido
suficientemente. Vamos a ver. El Plan de ordenación de la oferta
turística está en vigor. Conviene que esto se tenga en cuenta.
Hace un año y pico que está en vigor, como nos acaba de decir
el presidente de la Comisión Insular de Urbanismo de Mallorca,
efectivamente, lo están aplicando. Y lo están aplicando
constantemente, porque el Plan de ordenación de la oferta
turística tiene un montón de determinaciones que actualmente
están en vigor y están funcionando. No se puede construir un
establecimiento turístico, en este momento, que no cumpla con
el Plan de ordenación de la oferta turística. De manera que eso
está funcionando hace un año y pico, y no acabo de oír, aquí y
fuera de aquí, en otros foros, que están desanimados porque el
POOT no se llega a aplicar, porque hace un año y pico que
funciona, después de tantos años ni siquiera se ha llegado a
aplicar. Eso es rigurosamente falso. Si no me creen, creerán,
insisto, al Sr. Quetglas, quien acaba de reconocer aquí que el
Consell Insular de Mallorca está aplicando el POOT
escrupulosamente. Naturalmente que lo está aplicando
escrupulosamente, porque el POOT está en perfecto activo. Hay
determinaciones en el POOT que vienen como mínimas y
después, en la adaptación de cada uno de los municipios, las
puede transformar, de manera que hay un solar mínimo, hay una
parcela mínima para edificaciones destinadas a vivienda
unifamiliar, a vivienda plurifamiliar, etc. La adaptación
municipal puede convertir eso en unos estándares más
restrictivos, eso sí que lo puede hacer. Pero los estándares que
están aquí, están en plena vigencia y se están aplicando por la
Comisión Insular de Urbanismo. En Ibiza y Formentera y en
Menorca, que todavía no hay POOT definitivamente aplicado,
estos estándares también se están aplicando, porque se está
aplicando..., todos ellos venían en la ley..., no recuerdo su
nombre, se llamaba la ley Cladera, la ley de los 60 metros, que
es el estándar más conocido de 60 metros por plaza, hace seis
años que se está aplicando. Se está aplicando en todo Baleares y
se está aplicando en los establecimientos turísticos.

Claro, cuando me dicen que se permite la apertura de nuevos
establecimientos, sí, sí claro. Por mucha adaptación que se
haga del POOT, por mucha financiación que tenga el
POOT, sólo con este instrumento, que es un instrumento de
ordenación de la oferta turística, no pretende sustituir, desde
luego, a directrices de ordenación del territorio ni a ningún
otro planeamiento contemplado en la Ley de ordenación del
territorio, se limita a la oferta turística, todos esos
estándares más la categoría de los establecimientos, que
exige hoteles de cuatro y cinco estrellas, o apartamentos de
dos o tres llaves, todo eso se está, insisto, aplicando. Todo
eso se viene aplicando desde hace bastante tiempo, pero se
aplica a establecimientos porque, efectivamente, se pueden
abrir nuevos establecimientos turísticos. Eso lo permite el
POOT, y lo seguirá permitiendo cuando estén adaptados los
planeamientos municipales. De manera que no
confundamos cosas, porque parece que el gravísimo
problema es que los ayuntamientos no han adaptado el
POOT. Quiero volver a insistir, la adaptación de los
ayuntamientos al POOT tiene una importancia relativa, nada
más que relativa, tiene mucha más importancia una cosa que
no ha salido aquí, el célebre decretos de densidades, primero
se hizo, después no había pasado por el Consell Consultiu
y, entonces, se rehízo. Este decreto, la adaptación de este
decreto es bastante más difícil que la adaptación del POOT.
Este tiene bastante importancia, sobretodo en lo que son
suelos urbanos urbanizables con plan parcial aprobado. De
manera que este es el tema más complicado y más
complejo.

Sí que es verdad que hay unas operaciones, lo he dicho
antes y lo reconozco, del POOT que para eso sí que
convenía el órgano de gestión y para eso conviene la
adaptación de los planeamientos municipales. Son esas
operaciones de reconversión y de intercambio, pero, en
definitiva, van a la busca del esponjamiento. Pero tampoco
nos engañemos con relación a eso, porque el que crea que
esto se va a traducir que en un año, en dos años, en tres
años, de repente, no sé..., no quiero citar ninguna zona
turística en concreto, pero que una zona turística de estas
densas, que lleva 30 años funcionando, que de repente se va
a convertir en un jardín con media docena de hoteles de
cinco estrellas, es que no se ha leído el POOT o no sabe de
que estamos hablando. No sabe la complejidad de los
instrumentos de planeamiento correspondientes. Lo que
abre el POOT y la adaptación del POOT es la posibilidad de
ir haciendo esas operaciones. Esas operaciones, como digo,
tienen parte de financiación privada, -aquí entramos en el
tema de financiación-, y parte de financiación pública,
naturalmente que en la financiación pública intervendrá la
Comunidad Autónoma. El segundo plan de embellecimiento
está hecho, acaba de concluir la fase de entrega de proyectos
por parte de los ayuntamientos día 31 de agosto,
precisamente para operaciones POOT. Son esponajamientos
y equipamientos dotacionales. Está hecho para buscar estas
operaciones. A ese segundo plan de embellecimiento,
probablemente, se le puedan sumar, en eso estamos,
tratando de convencer, creo que las tenemos convencidas,
a las autoridades turísticas de la nación, esfuerzos, dinero en
definitiva, proveniente de Madrid, de la administración
central. Si alguna vez los europeos se deciden a dedicar
fondos que valgan la pena para el turismo, porque
desgraciadamente hasta ahora no han dedicado nada que
valga la pena, pues también los podremos dedicar a eso.
Pero eso son operaciones a largo plazo. Son operaciones a
varios años.
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El POOT no es un plan, aquí vuelvo, Sr. Quetglas, a usted le
enseñaron lo que era un plan en su facultad, a mi me lo
enseñaron en la escuela, pero hay muchos tipos de planes. Hay
que distinguir entre planificación, planeamiento, programación...,
seguramente usted estudió eso. El POOT es un tipo de plan que
se prolonga en el tiempo y que busca una serie de actuaciones,
una serie de modificación de nuestra estructura turística a lo
largo del tiempo. No es un plan a tres años o a cinco años, en que
se vayan a tirar 20 hoteles o se vayan a rehacer 14. No es eso y
usted lo sabe muy bien. Usted lo sabe tan bien como yo. De
manera que es un  plan perfectamente concebido pero es un plan
a largo plazo. Lo digo en beneficio de otros portavoces que me
parece que, cuando hablan de esas cosas, no acaban de coger
muy bien lo que es el POOT, porque por un lado piensan que el
POOT..., una vez adaptado el planeamiento no se pueda construir
nada, y por otro, que todo esto tiene que estar en un plazo de no
sé cuántos años, y además se tiene que saber cuántos millones
paga este, el otro..., y eso no es así. Me sorprende la afirmación
de que en lo que se refiere a infraestructuras o a equipamientos
no le basten a usted los presupuestos que dedique la Comunidad
a cualquier administración pública, usted dice que simplemente
vuelcan sus planes en el POOT. Bien me es igual. Si usted lo que
necesita es mejorar la accesibilidad de una zona turística, o
dotarla de una depuración terciaria, ¿qué más le da a usted que
eso venga definido como una cosa especial, o un capítulo aparte
de los presupuestos?, ¿o que en el presupuesto de una
determinada conselleria o de varias estén consignados los dineros
suficientes para realizar aquellas operaciones? Eso es desarrollar
el POOT y es financiarlo. Bien, usted no lo ve así. Yo lo veo más
claro que el agua. ¿Usted qué quiere? ¿Un capítulo de
financiación exclusivo, que diga financiación POOT? Podemos
inventar una sección presupuestaria nueva, ponga POOT. Eso, la
verdad, me parece irrelevante. Lo importante es que se gaste. Y
digo la administración de la Comunidad, y digo la administración
del Consell Insular de Mallorca, como del de Ibiza y Formentera
en su momento. Y digo la administración de los ayuntamientos,
porque hay cuestiones que afectan a los municipios, y los
municipios lo irán metiendo en sus presupuestos. El POOT
orienta toda una serie de cosas que hay que hacer a lo largo de
los años. No fija esos años porque no seria muy lógico hacerlo,
porque está contando con los presupuestos de un montón de
administraciones que, en función de sus disponibilidades, irán en
esa dirección. Al cabo de unos años de aplicación de este plan,
creo que habremos mejorado sensiblemente la oferta turística de
Baleares, que es de lo que se trata, porque al final de lo que
estamos hablando es de esto. Esto, insisto, creo que es bastante
fácil de conseguir.

El tema de Sóller, sólo por dar una última pincelada, lo
que usted plantea no es lo que usted ha planteado en la
última reunión que tuvimos el otro día el conseller de Medio
Ambiente, usted mismo y yo con los responsables del
municipio de Sóller. No les preocupaba, por eso lo he dicho,
el Plan general. Le admito a usted que para aprobarlo se
necesita previamente el Plan director territorial y, como
usted sabe, el conseller de Medio Ambiente ha dicho que
están próximos a presentarse los criterios que han de
informar ese plan. Pero lo que le preocupaba al
ayuntamiento de Sóller era otra cosa, era una interpretación
de la disposición adicional cuarta, transitoria, según la cual,
en la zona turística de Sóller, los establecimientos hoteleros
existentes no se podían, teóricamente, modernizar o
acomodar o adaptar. Allí se explicó que eso, efectivamente,
era perfectamente posible y viable, porque una
interpretación razonable del POOT permite ver que esa...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González Ortea):

Sí, acabo ya, Sr. Presidente. Esa disposición se refiere
exclusivamente al suelo no urbanizable. Incluso quedamos
allí que, de todas maneras, vía una corrección de errores, se
podía aclarar una cosa que se contiene en el POOT. Pero
eso es a efectos de modernización o de adaptación de las
edificaciones existentes, eso no soluciona el problema de
base que sería modificar el POOT. Aquí, -con esto acabo,
Sr. Presidente-, me deja usted un poco sorprendido porque
parece que también quiere resolver otra serie de cosas a
base de modificar el POOT. Lo que me propone usted, me
parece, y me he quedado sorprendido, porque en su primera
intervención no lo había entendido, usted quiere que se
modifique el POOT para que, por ejemplo, una
modificación de un plan parcial de los que usted llama
congelados automáticamente se autorice con la condición de
que se adapte al POOT actual. Bien, eso es una
modificación de POOT, eso es otro tema del que podemos
hablar, pero es otro tema.
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A mi me preocupa desde un punto de vista: yo creo que los
ayuntamientos, que no son fáciles de mover porque la inercia de
no querer modificar el planeamiento es bastante lógica, una
modificación de planeamiento es muy complicada y laboriosa,
toca muchas fibras políticas, sociales, económicas y de todo tipo
como he dicho antes, por cierto con toda la intención, una
modificación la instigaremos más y apoyaremos más, por eso le
decía que yo creía contar con todos ustedes para eso, si el
ayuntamiento se ve más presionado por la necesidad inmediata
de adaptar su planeamiento para permitir una serie de
modificaciones. Si lo que hacemos es facilitar las cosas a los
municipios, no tendremos el POOT adaptado jamás. Creo
sinceramente que eso es así. De todas maneras no tengo
inconveniente en que sigamos hablando del tema más despacio,
sin luces y a otra hora más normal. Gracias, Sr. Presidente.
Perdonen, señoras y señores diputados, por la hora y por lo largo
que he sido.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, en no haver-hi més assumptes per tractar,
s'aixeca la sessió.
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