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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. començam
aquesta sessió plenària. 

I.1) Pregunta RGE núm. 2115/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retolació en català de les indicacions del Túnel de
Sóller.

Començam pel primer punt de l'ordre del dia, que fa
referència a preguntes. La primera la formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
retolació en català de les indicacions del túnel de Sóller. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup voldria saber si el
Govern, que sol mantenir una retolació en català a les
carreteres de les nostres illes, pensa fer la mateixa actuació
en relació amb el túnel de Sóller. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies. El Govern no ha de fer això mateix, ni ha d'exigir...,
perquè l'empresa ja ho està fent, en fa la retolació en català.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, vol tornar a intervenir? Té vostè
la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí. Possiblement, el Sr. Conseller juga amb els verbs, "ja ho
està fent" vol dir que l'han encarregada i que qualque empresa
de retolació ho està construint perquè sigui instal•lat, però jo,
Sr. Conseller, hi vaig passar diumenge passat, si el meu
coneixement de català i castellà -que a vegades no saps molt bé
si has vist una cosa en català o en castellà- no em falla, no vaig
llegir cap rètol, dels que hi havia, de "reducción de velocidad",
etc., en català. A la millor avui ja hi són, i si avui ja hi són, amic
meu, li don l'enhorabona, perquè ha estat molt ràpida, la
instal•lació.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. Diputat, vostè, pot ser que, de català, en sàpiga molt,
però, de rètols dins túnels, no en sap gens. Ha de saber que un
rètol d'aquest tipus no es fa com un rètol normal, que es pinta i
en 24 hores està posat,  aquests rètols solen tardar una sèrie de
mesos a poder-se construir; per consegüent, Sr. Crespí, zapatero
a tus zapatos.

I.2) Pregunta RGE núm. 2230/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
irregularitats dins l'empresa "Moda y Diseño Balear SA".

Passam a la segona pregunta, que formula el diputat Sr. Joan
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
irregularitats dins l'empresa Moda i Disseny Balear S.A. Té
vostè la paraula, Sr. Mesquida.

 EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. No fa gaires dies, concretament
fa catorze dies, es va presentar davant la brigada de
delinqüència econòmica i financera de la policia, una
demanda signada pel conseller d'Agricultura i Comerç
contra el gerent d'una empresa participada, Moda y Diseño.
El mecanisme era que aquesta empresa pública, Foment
Industrial, avançava doblers a Moda y Diseño per tal
d'exportar, i aquesta entregava uns rebuts que havien de fer
efectius quan es materialitzaven les operacions. La pregunta
és, en definitiva, quan va tenir coneixement el Govern de les
presumptes irregularitats que es varen produir dins
l'empresa Moda y Diseño.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, perdoni, perquè resulta que aquí hi ha hagut
una falta de precisió a l'hora de formular aquesta pregunta
per part de la Presidència, que no havia observat que la
Conselleria de Presidència demanés la paraula, però sembla
que en vol demanar l'ajornament. Jo li deman disculpes... Té
la paraula la consellera de Presidència.

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

Demanam l'ajornament, Sr. President, de la Pregunta
2230, atès que el conseller d'Agricultura té interès a
contestar-la i no es troba en aquest moment a la sala.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

L'hi deman disculpes, Sr. Diputat.

I.3) Pregunta RGE núm. 2236/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Xavier Tejero, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a valoració de l'efectivitat dels centres de menors.

Passam a la tercera pregunta, que  formula el diputat Sr.
Javier Tejero, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
valoració de l'efectivitat dels centres de menors. Sr. Diputat,
té vostè la paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
passat dia 10 d'abril, segons les diferents informacions en
premsa, va sortir el fet que s'havia presentada la memòria de
l'àrea de reforma de menors on, entre altres coses, es deia
"la edad de los menores atendidos en centros de reforma baja
a los 14 años. El Govern balear impulsará las medidas
educativas entre jóvenes infractores", entre d'altres. Davant
d'això, com que entenem que no s'extreu cap valoració, la
pregunta concreta és exactament: quina valoració fa el
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Sobre
l'efectivitat terapèutica dels centres de reforma, on són
atesos els menors. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Manel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Sr. Tejero, jo crec que per centrar la
pregunta en relació a la valoració que fem de resultats del
treball dels centres de menors, hauríem, en primer lloc, d'aclarir
tres coses. Com a primer aclariment, s'ha de dir que, com vostè
sap, els centes de menors el que fan és posar a l'abast dels
tribunals de menors tots els mitjans necessaris perquè aquests,
a instàncies dels seus propis equips tècnics, indiquin a cada
menor quina és la mesura que se li ha d'aplicar. En segon lloc,
s'ha de dir que, com a eficàcia de les mesures de reforma de
menors, s'ha de tenir en compte que qualsevol mesura està
condicionada per la posterior integració del menor, una vegada
acabada la mesura, dins la seva pròpia família,  i si no es fa un
treball paral•lel de reeducació també de la família, poca eficàcia
poden tenir les mesures.

Jo crec que els criteris que ens permeten avaluar els treballs
de menors, i sobretot els criteris que nosaltres tenim al nostre
abast, són, per un costat, avaluar la reincidència i, per un altre,
avaluar com ha anat el compliment de les mesures, i en aquest
sentit jo crec que l'avaluació ha de ser positiva, malgrat això,
això no vol  dir que hi hàgim de continuar avançant, hem de
desenvolupar mesures alternatives per a la reeducació del
menor.

Quant a la reincidència, li puc dir que en el centre tancat, en
el centre Es Pinaret, durant l'any passat no hi ha hagut ni una
reincidència i que, quant al compliment de les mesures, el 83%
dels menors, varen poder tornar a les seves famílies abans del
període que s'havia marcat judicialment, i que un 11% varen
poder canviar la seva mesura de règim tancat per una de règim
semiobert.

També, quant tal compliment del temps que varen estar els
menors dins el centre de règim tancat, li puc dir que es varen
donar 541 permisos per diversos motius de sortida i que només
en tres casos concrets el menor no va tornar al centre, que
d'aquestes, 176 varen ser sortides per motius familiars, i que cap
no va acabar amb la no tornada del menor al centre.

Quant al...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller, estam en una pregunta.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Manel Ferrer i Massanet):

...de règim semiobert, la reincidència del menors quan
complien amb la mesura ha baixat al 60%, sobre un 80%
que hi havia anteriorment.

Jo crec que tot això ens fa pensar que la valoració és
positiva. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, vol tornar a
intervenir? Té la paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Li
agraesc les seves explicacions, encara que en lloc de centrar
el tema, el que ha fet és, des del meu punt de vista,
disgregar el tema, però ha comentat una sèrie de coses que
jo...

Realment, el que li he demanat és el darrer que ha dit.
Ha comentat quina mesura és la millor, la mesura, com
vostè sap, supòs que no la posa l'equip`, sinó que la posa el
jutge de menors, sobre l'eficàcia de les mesures, l'efectivitat
o no és una valoració, no és el moment. El criteri de la meva
pregunta, criteris avaluadors, reincidència, permisos, i ha dit
una cosa que, la veritat, és allò que m'ha cridat l'atenció,
possiblement és casual, li dic que és casual, però l'hi diré tal
com és, vostè m'ha dit que el 83% tornaren a les seves
famílies, o sigui, que teòricament es podria donar per
implícit que les mesures reinsertores han estat positives; si
tenim en compte, com vostè sap que fa molt poc hi havia
tres menors al centre tancat Es Pinaret, el mateix dia que
vostè va presentar la memòria..., li llegiré una petita..., el
mateix dia, el 10 d'abril d'aquest any..., li llegiré una petita
notícia: "Un chico da una paliza a su padre en San Juan. La
Guardia Civil detuvo en la madrugada de ayer a un chico de
14 años que presuntamente propinó una paliza a su padre en
su domicilio, en Sant Joan. El joven fue denunciado ante la
Guardia Civil por su madre, quien manifestó que había
agredido a su marido. El chico había salido el mismo día de Es
Pinaret". Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol fer ús de la rèplica, molt breument,
ja ens excedim del temps.
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EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Manel Ferrer i Massanet):

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Tejero, efectivament, jo crec
que això va en la línia que li he dit, que molt es pot fer en
matèria reeducativa, però si al final el menor torna a la família
i a la família continuen els problemes, la veritat és que la labor
es veu absolutament, no dic que anul•lada, però sí molt
condicionada, perquè això no és un problema sanitari, no és un
problema de malaltia, normalment és un problema familiar, i si
es troba en les mateixes circumstàncies, es poden donar
aquestes reaccions. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 2091/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a declaració de parcs naturals.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Antoni Alorda, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a declaració de parcs naturals. Es manté la pregunta? Té
vostè la paraula, Sr. Diputat.

 EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. De l'anàlisi dels pressupostos de 1997
i de les distintes declaracions en aquesta cambra fetes pel
conseller de Medi Ambient, no ens havíem adonat de la intenció
del Govern d'obrir nous parcs naturals, ans al contrari, sí havia
quedat palès que s'ajornava l'obligació legal que té el Govern de
declarar parcs naturals una sèrie de territoris, com preveu la Llei
d'espais naturals. Per això, ens va sorprendre una notícia
periodística que afirmava que el Govern declararia o crearia deu
parcs naturals, diguem-ne que ràpidament. Per tant, per aclarir-
ho, per saber-ho oficialment, formulam aquesta pregunta, a fi
d'esbrinar què hi ha de cert. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. El Govern no utilitzarà la fórmula de
parcs naturals, la que fa menció a aquesta llei, la 8/89, de
conservació de la flora i fauna silvestre, però sí que és ver que,
tal com va explicar el conseller de Medi Ambient, aplicarà una
figura de protecció pròpia, una figura que tendrà en compte les
peculiaritats ambientals i físiques de les Illes, i, com saben, és
possible en virtut de l'article 21.2 de la citada llei. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

 Gràcies, Sr. President. En aquest cas, seria interessant
saber-ho aviat. En aquest moment el que hi ha és una
obligació legal de declarar una sèrie d'espais protegits
segons la llei del 89. En tot cas, ens agradarà saber quina
serà la protecció d'aquesta nova figura del Govern i que la
puguem debatre aviat en aquesta cambra, no fos cosa que
tenguem una protecció menor o molt difuminada, molt
difusa, respecte del que nosaltres consideram que és una
veritable protecció i, sobretot, gestió d'un espai natural. En
tot cas, crec que des del nostre grup, expressar la necessitat
que n'hi hagi moltíssims més, de declarats ràpidament, i en
concret la reivindicació que tota la Serra de Tramuntana
sigui declarada parc natural. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar la qüestió, Sra. Consellera, té
vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Si hi ha algú que defensa el que
és la protecció del medi ambient i s'ajusta a les peculiaritats
ambientals i físiques de les Illes, és el conseller de Medi
Ambient d'aquest Govern. Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 2051/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a creació i ubicació del
pis tutelat per a malalts mentals a Ciutadella.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Josep Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a creació i ubicació del pis tutelat
per a malalts mentals a Ciutadella. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Bon dina. Una pregunta en uns termes molts
semblants a la resposta pel conseller a una passada sessió,
i per tant, passam a retirar aquesta pregunta d'avui.

EL SR. PRESIDENT:

Retira la pregunta. 
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I.6) Pregunta RGE núm. 2238/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni J. Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a entitat a qui s'abonaran els diners de la Regata Illes Balears.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Antoni Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
entitat a qui s'abonaran els diners de la Regata Illes Balears. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

 EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. En el mundo del deporte balear,
existe gente que se dedica de modo casi profesional a la caza de
subvenciones, y una de las piezas más codiciadas de caza mayor
son los grandes acontecimientos deportivos. Por ello y para ello,
el mejor trofeo consiste en conseguir de una administración
pública que con carácter anual se programe un gran
acontecimiento y se dote de una sustanciosa cantidad
económica, pese a que tenga un coste reducido. Al menos en su
primera edición, esta regata de IMS, crucero de regata, era
organizada por una comunidad de bienes llamada Risc
Consulting, suponemos que con los nuevos tiempos duros que
corren, habrá habido alguna adaptación. Por eso, os interesa
saber a qué empresa, asociación o entidad, precisando, si es
posible, qué categoría tiene, se abonará el dinero que el Govern
balear dedica a esta regata Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat. S'ha comanat
l'organització d'aquesta regata Illes Balears a l'empresa que té
precisament els drets d'aquesta regata, que és l'empresa
Catavents S.L. Moltes gràcies. Catavent.

EL SR. PRESIDENT:

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

 EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. No entiendo cómo es que esta
sociedad no aparece en el folleto identificativo, explicativo, de
esta regata y sí que aparece, sin embargo, que se encarga su
organización al club de regatas Puerto Portals, aquí dice
textualmente "está organizado por el club de regatas Puerto
Portals". Entonces, no entendemos cómo es que lo organiza el
club de regatas Puerto Portals y cómo lo organiza la sociedad
Catavent S.L., ¿qué relación existe entre una y otra?, si nos lo
podría aclarar, Sr. Conseller, por favor.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Jo he contestat la seva
pregunta. Vostè em demana a qui s'ha comanat aquesta
organització, i és a l'empresa Catavent,. no m'ha demanat la
relació que hi pugui haver, entre aquesta societat i aquest
club nàutic, la desconec, el que li puc assegurar és que els
doblers s'abonen a aquesta entitat perquè és la que
l'organitza, de la mateixa manera que desconec el que pugui
aparèixer en aquest fullet. Especifiqui'm molt més la
pregunta, quina intenció pretén amb la pregunta, i li podré
donar molta més informació, però vostè em ve aquí a
intentar parar un parany, i o crec que això és un poc
complicat. Vull dir, vostè em demana a qui es dóna, a qui
s'ha comanada, i jo li he contestat crec que suficientment.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 2234/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a criteris generals per a l'elaboració del
Pla territorial de Menorca

La següent pregunta ha estat retirada mitjançant escrit
2287/97 pel propi Grup Parlamentari Socialista, per la seva
portaveu, la Sra. Joana Maria Barceló.

I.8) Pregunta RGE núm. 2239/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cost total de l'organització de la regata Illes
Balears.

Passam a la següent pregunta, que és la pregunta número
vuit, presentada pel diputat Sr. Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost total de
l'organització de la regata Illes Balears.

 EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, sin trampa ni cartón,
pero como que no se publican en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma las subvenciones que da el Govern,
tenemos que preguntarlo, y espero saberme la pregunta, ya
que las respuestas es a veces difícil que cuadren con las
preguntas.
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Bien, la pregunta es concreta y bien clara, ¿qué coste total...,
esto se refiere a una cantidad económica, dinero, pesetas,
¿cuántas pesetas va a costar la organización de la regata Illes
Balears? (..) porcentaje completo, perdón, el porcentaje
completo, la suma total del dinero que va a costar y qué
porcentaje se cubrió por instituciones públicas; normalmente,
cuando se da una subvención, se trata de comprobar cuál es el
coste de la regata y qué porcentaje se cubrió por instituciones
públicas. Creo que la pregunta es clara, espero, ésta, haberla
formulado de forma adecuada.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. El pressupost total és de 10
milions de pessetes i la dotació de la Conselleria d'Educació
Cultura i Esports és del 15%, és a dir, d'1'5 milions. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

 EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Me ha dicho la dotación que da la
Conselleria de Cultura, Educación i Deportes, pero es que creo
que también el Ibatur o la Conselleria de Turismo debe dar
alguna cantidad, puesto que por lo menos aparecen como
colaboradores. La pregunta iba dirigida al Govern, no a la
conselleria, entonces, estas otras entidades, ¿dan algún dinero
o no dan algún dinero?, estas otras, empresa pública, etc., ¿dan
algún dinero o no lo dan?

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Li completarem la resposta per escrit.
En aquest moment, és una dada que desconec. Li he aportat la
quantitat que aporta aquesta conselleria, ja que a mi m'han
enviat la pregunta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.9) Pregunta RGE núm. 2123/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a participació del Govern a
la SBCR.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Eberhard Grosske, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a participació del Govern a la Societat
Balear de Garantia Recíproca. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. En una recent
compareixença del Sr. Rami es reconeixia que les pèrdues
del Govern en la inversió de la Societat Balear de Capital
Risc pujaven a 480 milions de pessetes. Molt o poc? Idò, és
tot el que va invertir el Govern en la Societat Balear de
Capital Risc, i aquesta cosa tan cridanera de perdre-ho tot
només explica pel fet d'una política d'inversions d'aquesta
societat, centrada en una sola empresa, pràcticament, que
era Bon Sossec, empresa vinculada a la vegada a persones
influents dins el partit del Govern d'aquesta comunitat. Això
és torpeza empresarial i és una cosa més, és, com s'ha dit
moltes vegades des d'aquest parlament, corrupció política.

Però avui el tema no és aquest, avui el tema i el motiu de
la pregunta és saber, constatada la pèrdua d'aquests doblers,
com pensa el Govern d'aquesta comunitat autònoma
respondre políticament d'aquesta pèrdua.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera de Presidència, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Tal com va dir fa unes setmanes
el conseller d'Economia a la seva compareixença, que la va
demanar ell, i voluntàriament, davant la comissió d'aquest
parlament, va anunciar tot el procés i igualment la resolució
final del procés de dissolució d'aqusta Societat Balear de
Capital Risc, i jo crec que no va quedar cap dubte a cap dels
diputats que els beneficis eren més que els perjudicis i, per
tant, no cal demanar responsabilitats polítiques.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

No hi ha cap benefici, Sra. Estaràs, en perdre 480
milions de pessetes dels doblers públics. No té ni cap ni
peus el que vostè està dient, i el que vostè està dient és
simplement que el Govern no assumeix les seves
responsabilitats, el Govern no té on agafar-se per respondre
políticament davant la ciutadania i davant aquest parlament
d'aquesta pèrdua, i aquesta actitud de no respondre i de no
assumir responsabilitats té una qualificació, és ser un
irresponsable, que és exactament el que és aquest govern.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Com ja en va informar el conseller
d'Economia, li repetiré que la Societat Balear de Capital Risc va
promoure la creació de 150 llocs de feina mitjançant la seva
participació a onze empreses, que va oscil•lar entre un 25 i un
35%. Amb una aportació per valor d'uns 2.500 milions de
pessetes, la Societat Balear de Capital Risc va promoure una
inversió propera als 10.000 milions  de pessetes. És per tot això
que, sense dubte, no hi pot haver mai responsabilitat política,
perquè els beneficis han estat molt més alts que els perjudicis.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 2235/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Mª Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a expedients sancionadors revocats o arxivats.

Passam a la següent pregunta,que formula la diputada Sra.
Joana Maria Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a expedients sancionadors revocats o arxivats. Sra. Diputada, té
vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Demanam al conseller de Sanitat i
Consum quina és l'opinió que té que a la seva conselleria
s'arxivin expedients sancionadors per incomplir la pròpia
conselleria els terminis per a la seva tramitació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, l'opinió del conseller
només pot ser lamentar que en alguns casos, molts pocs, no es
revoquin, sinó que caduquin alguns expedients, per dificultats
sempre justificades de notificacions. Li voldria dir que en
determinats casos és impossible, per domicilis desconeguts,
perquè al persona a què es comunica no retira la documentació,
es fa molt difícil dins la pròpia Administració poder culminar
aquests expedients. Per tant, s'han produït alguns casos durant
el 96, poquíssims, de caducitat, davant les 719 resolucions que
ha produït la Conselleria de Sanitat en matèria sancionadora.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Evidentment, esperava una
valoració bastant més contundent per part del conseller de
Sanitat i Consum, també com a membre del Partit Popular,
que bonibé ha cridat molt quan hi ha només presumptes
caducitats, i aquí, evidentment, a la nostra comunitat
autònoma, existeixen expedients d'aquesta conselleria que
es tramiten que s'han d'arxivar, després de propostes de
resolució importants, de 500.000 pessetes, que s'han
d'arxivar per problemes bàsicament de caducitat, i així ho
signa el propi conseller, el Sr. Fiol. a partir d'aquí,
existeixen mecanismes legals; davant les dificultats de
notificació, hi ha procediments que estableixen que no
caduquin els terminis i que el conseller arxivi l'expedient
perquè se li ha acabat el termini, existeix la publicació en
butlletí, existeixen mecanismes jurídics que permeten que
com a mínim el conseller no hagi d'arxivar, perquè se li
incompleixen els terminis de tramitació, expedients
importants per a la defensa dels consumidors i usuaris. Per
tant, creim que la pròpia conselleria hauria d'habilitar les
passes jurídiques necessàries per a aquests casos, encara que
pocs però que existeixen a la conselleria; per tant, s'hauria
de trobar la manera jurídica de resoldre el problema de les
notificacions, que existeixen mecanismes, per llei, per tal
que aquests es corregeixin, Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM
(Francesc Fiol i Amengual):

Sr. President, moltes gràcies. Entenc que les coses no
són així. Primerament, el conseller signa els arxius a
proposta dels tècnics de la pròpia conselleria, el conseller no
té la voluntat d'arxivar cap expedient, al contrari, té
l'obligació i el compromís d'intentar que els expedients, i
molt especialment els sancionadors, arribin al seu termini,
aquesta és l'obligació que tenim i la que intentam complir;
que en poquíssims casos això no es pugui produir per temes
de caducitat?, li he d'advertir que passa intentant inclosa la
notificació en el BOCAIB, és a dir, quan s'arriba a un tema
de caducitat, a un arxiu d'expedient per part de la
Conselleria de Sanitat, amb la signatura, lògicament de
conseller, és perquè s'han exhaurit totes les vies de què es
disposava i no en queda altra, d'alternativa, és perquè la
caducitat és plena i definitiva i no existeix possibilitat
alternativa d'esmenar aquesta situació. Li puc dir que això
és absolutament així. És ver que el problema, per tant, no és
tant jurídic com material. Moltes vegades és impossible per
als propis funcionaris, per als propis serveis tècnics, complir
tots aquests tràmits dins els terminis prescrits, i en molts
poquíssims casos, hi vull insistir, s'ha produït aquesta
caducitat, però en cap cas, per descomptat, per voluntat
pròpia de cap membre de la conselleria, evidentment, del
conseller, no, que a  mi em consti, per descomptat, tampoc,
però s'han produït, hi insistesc, poquíssims casos on,
efectivament, s'ha donat la caducitat total de l'expedient
sense possibilitat alternativa d'acudir a notificacions via
ajuntaments o a notificacions via BOCAIB; en aquest casos,
si pogués ser així, així s'hagués fet. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.     

I.11) Pregunta RGE núm. 2240/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni J. Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Conselleria que col•laborarà amb la Regata Illes Balears.

Passam a la següent pregunta, que formula el Sr. Antoni
Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conselleria
que col•laborà en la regata Illes Balears. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

 EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Las preguntas que se formulan en
esta cámara van dirigidas al Gobierno en su conjunto y no a un
conseller en particular, naturalmente. El conseller de Educación,
Cultura i Deportes me ha dicho con qué cantidades iba a
participar su conselleria. Me interesaba saber qué otras
consellerias iban a participar en esta regata, entonces, ¿hay
alguien del Govern que sepa qué consellerias van a participar en
esta regata y con qué cantidades?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Per insistir-hi, perquè no ha
formulat una pregunta nova en relació amb l'anterior, li
facilitarem per escrit aquesta informació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat?

 EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Facilitar por escrito, magnífico, me
gustaría, pero, ¿cuando?, porque las preguntas que se hacen por
escrito no se contestan, por lo menos pronto. Las últimas
preguntas que he formulado por escrito son de enero, febrero,
y en el mes que estamos todavía no se me han contestado.
Quisieran que cuando se me contestaran fuera en un futuro, sino
perfecto, por lo menos cierto.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Tot d'una que tenguem
aquesta informació. Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 2237/97, de l'Hble. Sr.
Diputat Joan Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a carta alertant els tour operators.

Passam a la darrera pregunta, que formula el diputat Sr.
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a carta alertant els tour operators.

 EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Des
de  distintes informacions, hem pogut saber que el passat
mes de maig, l'oficina diplomàtica del Regne Unit va enviar
una circular a tots els tour operators on se'ls advertia de la
delinqüència que es podien trobar els clients que visitassin
Espanya. Supòs que això a Castella i Lleó o a Extremadura
va sonar a música celestial, però a la nostra comunitat té una
importància especial, ja que hi rebem més de dos milions de
turistes d'aquesta nacionalitat. Sabem que el Sr Pascual va
fer unes declaracions on negava el fet de la delinqüència
que hi pogués haver a les nostres illes, a un wert shop
celebrat en aquell país, però, a part d'aquestes
manifestacions, que consideram totalment insuficients,
voldríem saber quines altres actuacions ha dut a terme la
conselleria davant aquest greu problema o aquest greu tema
per a les nostres illes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Marí, efectivamente, el
equipo de promoción de la conselleria se encontraba en
Londres cuando sucedió esto haciendo una presentación de
las Baleares. Por consiguiente, lo que hizo fue ponerse en
contacto con la oficina española de turismo en Londres y
con los representantes de la embajada española, por cuanto
las declaraciones o manifestaciones contenidas en esa carta
no se referían exclusivamente, ni mucho menos, a Baleares,
sino a toda España, y tenían más una motivación
diplomática que otra cosa, como usted seguramente sabrá.
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De manera que fue la embajada española la encargada de
presentar las protestas formales correspondientes.

En cuanto al director general de Promoción, efectivamente,
tuyo ocasión, con motivo de esa presentación que se hace a los
tour operators y a agentes de viaje británicos, exponer el punto
de vista correspondiente. Yo creo que los resultados fueron
suficientemente buenos, porque le puedo garantizar que no
había la menor preocupación ni por parte de los tour operadores
ni de los agentes británicos en cuanto a que esa carta tuviera
mayor trascendencia para los súbditos de su graciosa majestad.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Conseller, sabem
d'aquestes actuacions i sabem que l'alarma no és molt gran,
però, tot i això, hem de considerar que quan tenim aquests
turistes a les nostres illes i ocorre qualsevol cosa a nivell de
delinqüència, que pot passar en aquestes illes i pot passar a
qualsevol altra ciutat del Regne Unit com aquí, -perquè estic
segur que hi ha tanta delinqüència a qualsevol ciutat del Regne
Unit com a les nostres illes-, però, després, hi ha una
advertència d'aquest calibre, sí que es magnifiquen aquestes
coses i sí que té una ressonància als mitjans de comunicació que
ens perjudica.

El que vull dir és que crec que una vegada que la Conselleria
va tenir coneixement que s'havia lliurat aquesta circular, el
conseller de Turisme de les nostres illes, com a màxim
responsable de Turisme de Balears, hauria d'haver sortit al pas,
hauria d'haver convocat una roda de premsa o també lliurar una
circular per tal de satisfer als ciutadans d'aquestes illes que
vivim tots del turisme i als empresaris, molt particularment, que
s'haguessin alegrat del fet que el conseller hagués sortit al pas
d'aquestes manifestacions negant aquest fet de la delinqüència
a les nostres illes. Com dic, sabem que no és més ni menys que
a qualsevol altra ciutat europea i, fins i tot, al Regne Unit.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, per tancar la qüestió, té vostè
la paraula.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sinceramente, no lo entiendo. O sea,
¿que yo tendría que haber convocado una rueda de prensa para
tranquilizar a los ciudadanos de Baleares? Los ciudadanos de
Baleares me parece que están bien tranquilos, absolutamente
tranquilos con este asunto.

Mire usted, basta leer los medios de comunicación de hoy
para ver los resultados de estudios que se hacen sobre
prognosis turísticas para esta temporada. Yo creo que son
bastante reveladores en cuanto, precisamente, el turismo
británico que aumenta sensiblemente, y no aumenta más
porque no hay camas suficientes durante la temporada alta
para atenderles. Yo creo que esto es una cosa que tiene muy
poca trascendencia, la tiene mucho más diplomática que de
otro tipo y que cuanto menos se menee, y menos se discuta,
y menos se revuelva, mucho mejor. Los británicos tienen
otras cosas en que pensar. Tienen medio paralizados, -como
también viene en los medios de comunicación de hoy-, gran
parte de sus aeropuertos, por lo menos en el entorno de
Londres, gran parte de las estaciones de ferrocarril, algunas
autopistas cortadas y tienen, como digo, una problemática
de ese tipo que me parece que rebasa, y con mucho,
cualquier posible interferencia en cuanto a la delincuencia
que pueda haber en España.

De manera que, insisto, yo creo que lo mejor para todos
es que cuanto menos hablemos de este asunto, mejor nos
irá. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Passam al segon punt de l'ordre del dia que fa referència
a interpel•lacions...

El SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sr. President, una qüestió d'ordre, jo he accedit a ajornar
la pregunta perquè el conseller d'Indústria no estava present.
Jo crec que és evident que el conseller d'Indústria està
present en cos i ànima i voldria poder formular la pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Alterant el que està perfectament prescrit en el
Reglament, si no hi ha cap inconvenient per part (...)
aquesta presidència no té cap inconvenient que es formulin
de ben nou la pregunta que havia estat inicialment
formulada per vostè (...). Sr. Diputat, té vostè la paraula per
formular la pregunta que havia estat ajornada.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sí, tornaré repetir que fa 14 dies es va presentar una
denúncia davant la brigada de delinqüència econòmica de la
policia, firmada pel conseller i per dues persones membres
del Consell d'Administració de Moda y Diseño per intentar
aclarir, investigar les presumptes irregularitats que s'havien
produït dins Moda y Diseño. El mecanisme era que
l'empresa pública Foment Industrial avançava doblers a
Moda y Diseño per tal d'exportar, i aquesta lliurava uns
pagarés que es farien efectius quan es materialitzaven les
operacions.
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Volem conèixer quan va tenir coneixement el Govern que
aquestes presumptes irregularitats es varen produir.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Quan va prendre possessió el
nou equip de govern, el juny del 96, començarem a posar-nos al
dia de tots els assumptes que hi havia pendents, entre ells el de
les societats públiques. Primordialment, fins al novembre
d'aquest any, treballarem per resoldre els problemes de la
societat Nova Generació perquè teníem el problema de Yanko
que era, en aquell moment, el més important i el més greu que
teníem dins la conselleria. Una vegada solucionat aquest tema,
revisant la documentació, examinarem algunes auditories que
s'havien demanat anteriorment i comprovarem que els
comptes..., que hi havia una sèrie de estocs de material, en
aquest cas, Moda y Diseño, era roba de pell que estava a Estats
Units. Ens deia, segons el gestor, que estava venuda i que hi
havia unes vendes molt elevades.

A partir de novembre, aproximadament, no li puc assegurar
ara la data exacta, però sobre el mes de novembre, finals de
novembre, enviarem un funcionari de la conselleria per
comprovar l'exactitud d'aquestes declaracions. Ens trobarem
que hi havia un 50% del que deien de estoc, i l'altre estava
col•locat a les botigues. Ens asseguraven que estava venut i a
principis d'anys, que era quan se suposava que s'havia de vendre
amb més força aquest tipus de roba, tota la roba (...). Es varen
començar a presentar impagats i com que la documentació que
estàvem sol•licitant al gestor no arribava i no venia, però a la
vegada tampoc no teníem elements suficients per intentar
interposar una querella dient que hi havia actes delictius ni
pensavem que civilment ho podíem dur endavant, vàrem optar
per presentar la denúncia que s'ha fet fa uns dies, com diu vostè,
fa 14 dies, davant la brigada econòmica de la policia nacional,
perquè ells, amb la seva especialització i amb els seus
coneixements, puguin ajudar a aclarir aquesta situació.
Evidentment, jo he intentat que aquesta qüestió sigui de la
forma més discreta possible per una raó, crec que si hi ha
d'haver una investigació ha de ser de la manera més clara i
tranquil•la possible. Jo no descart en absolut que no hi hagi
responsabilitat penals i que ho redueixi tot a una situació civil,
però jo crec que tenim l'obligació d'exercir al màxim els nostres
drets i les nostres obligacions i, a la vista del que ens digui la
investigació, si hi ha responsabilitat penal anirà al tribunal i si
és civil (...). Nosaltres intentam seguir amb el gestor perquè
presenti tota la documentació i aclarir aquesta situació. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Lamentar una vegada més que
tornam parlar aquí de doblers públics que seran difícils de
recuperar i d'inversions ruïnoses. En aquest cas, Sr.
Conseller, vostè m'ho acaba de demostrar. Em resulta molt
difícil, quan plantejam una acció de control al Govern,
començar a pensar si es va produir un canvi de govern a una
data o a una altra. En aquest cas, sí que es pot parlar, jo crec
que podem començar a pensar en parlar de responsabilitats
polítiques. Hi ha hagut una certa negligència per part d'algú.

L'informe de l'auditoria de l'exercici 95 ja establia una
incertesa sobre el cobrament d'aquests doblers, ni més ni
menys que 173 milions de pessetes. Aquest informe es va
conèixer, vostès van tenir coneixement dins el primer
trimestre de l'any. És a dir, han deixat passar més de 11
mesos sense intervenir presentant aquesta denúncia. Mentre
tant, Moda y Diseño ha seguit devorant doblers públics. No
vol dir, com també s'ha dit, que com que la participació del
Govern a través de Foment Industrial era minoritària, no hi
havia control, hi havia algun control quan des de Foment
Industrial s'aportaven contínuament doblers a través
d'aquests anticips. Dia 31 de desembre del 94, la quantitat
anticipada era de 13 milions de pessetes. Dia 31 de
desembre del 95, 12 mesos més tard, s'havien anticipat, ni
més ni menys, que 173 milions de pessetes que algú anava
amollant. 

Permeti'm que li recordi una cosa, per acabar, l'auditor
també posava devora Moda y Diseño S.A. a una altra
empresa, Tradición y Calzados France S.A., també deixava
caure una incertesa exactament igual pel cobrament
d'anticips deixats, en aquest cas per un import de 200
milions de pessetes. Estic segur, ho va reafirmar el Tribunal
de Comptes l'any 93, que convé que també facin mirar
aquest tema. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a intervenir?, té vostè la
paraula.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Bé, vostè em fa referència als
comptes de l'any 95. Precisament, per mor d'aquestes auditories
es va aturar el finançament d'aquesta empresa, i es va aturar
l'any 95, no l'any 96. Tampoc no s'han firmat els comptes de la
societat precisament per això, (...) iniciativa dels representants
de Foment Industrial. És a dir, s'està exercint en responsabilitat
el control d'aquesta societat, bé, vostè no forma part de la
Comissió d'Economia, però els membres de la Comissió
d'Economia saben que quan jo vaig anunciar la voluntat del
Govern de liquidar Foment, varen dir que havien de començar
primer per sortir de (...), que intentaríem recuperar al màxim els
sous invertits i que, en cap moment, descartàvem l'actuació
davant els tribunals. Ho estic fent, per tant, crec que estam
complint la nostra paraula.

Li voldria dir una altra qüestió. Efectivament, això pot
significar, tan aquesta empresa com qualsevol de les
participades pel Govern, poden haver perdut els sous. Està clar,
els comptes estan allà i no s'han de discutir, però hem complit
una funció important, ara s'estan beneficiant molts d'empresaris,
que és obrir mercat a uns llocs (...) ara al mercat d'Estats Units
que és un lloc molt competitiu i molt difícil, -si vol, després,
supos que en parlarem en el següent punt de l'ordre del dia-, i
necessites a vegades actuacions d'aquest tipus. Evidentment,
s'ha d'intentar salvar sempre el màxim de sous públics i estam
treballant. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Interpel•lació RGE núm. 1675/97, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a criteris i intencions del Govern sobre
instal•lació d'empreses de les Illes Balears al Carib.

Ara sí, passam al segon punt de l'ordre del dia que fa
referència a Interpel•lacions, la presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, núm. RGE 1675/97, relativa a criteris
i intencions del Govern sobre instal•lacions d'empreses de les
illes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Per fer la
seva defensa, té la paraula el Sr. Joan Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. No fa molt, el
president del Govern, acompanyat pel conseller de Turisme i
per la consellera de Presidència, es va desplaçar a Puerto Rico,
a la República Dominicana i a l'estat de Texas, amb un
desplegament important de mitjans de comunicació,
acompanyats per una delegació d'empresaris, per tal d'incentivar
la inversió en aquella zona del Carib. Pens que si les coses en
aquest Parlament fossin normals, el que passaria seria que el
president, després de tornar d'aquest viatge, fes una petició de
compareixença per explicar els contactes i els resultats concrets
per fer, en definitiva, un balança, una valoració de si s'han
complit o no els objectius que varen motivar la visita. Però aquí,
el normal és el que sempre s'acaba imposant, ens trobam que
ningú dóna una explicació del que han anat a fer, del que és el
que han fet, per aquesta necessitat de voler conèixer és pel que
ens veim obligats a presentar aquesta interpel•lació. Ha estat
una constant, al menys del que ha transcendit en els mitjans de
comunicació, el fet que el president animés la inversió
d'empresaris de Balears a aquella zona. Per tant, el motiu
d'aquesta interpel•lació és voler conèixer quin són els criteris
del Govern, quins són els motius que duen al Govern a
recomanar aquesta inversió de la iniciativa privada. Prèviament
a això, un cerca explicacions als motius d'haver intentat donar
tantes rodes de premsa a allà, tanta informació als mitjans de

comunicació allà i no es dóna una explicació aquí, on el més
normal és que es donàs, és a dir, al Parlament. Per això, un
té la temptació de pensar que possiblement pesi més el
màrqueting, la posada en escena que els resultats concrets.
Però, això no és el tema que avui ens interessa. El que ens
interessa és voler conèixer, sense ànim negativista, quines
són les intencions del Govern. Plantejar un debat en positiu
de si aquestes intencions són o no encertades.

Hem de dir, com no podria ser d'altra forma, que no
estam en desacord amb el fet de fer viatges que permetin, a
més d'enfortir les relacions entre les diferents comunitats, la
possibilitat d'incrementar les relacions comercials, millorant
la competitivitat de les nostres empreses. És a dir, aquest
tipus d'iniciatives, ben plantejades, poden ser molt útils per
a l'economia balear, i més si tenim en compte que des del
Grup Socialista sempre hem pensat que el Govern de la
Comunitat s'ha de convertir en un autèntic motor
dinamitzador de l'economia de la nostra regió. Volem un
govern que no es pengi de la iniciativa privada. Volem un
govern que lideri i no substitueixi a aquesta iniciativa, que
sigui un revulsiu en la lluita per la qualitat i la competitivitat
de tota l'estructura productiva. Però això s'ha de fer partint
d'uns objectius estratègics, d'una meditada planificació i
d'unes pautes d'actuació, perquè si no es corre el risc de fer
una política erràtica d'afavoriment d'inversions, -no se sap
molt bé quines i no se sap molt bé on-, sense uns objectius
clars.

Centraré la meva intervenció bàsicament en temes
turístics, perquè de la informació en els mitjans de
comunicació, el viatge s'ha centrat bàsicament en donar
suport al sector turístic. S'ha de tenir molt clar, i això és un
objectiu estratègic, si el que interessa, per exemple, és
invertir a un sector com el turístic, a una zona com el Carib,
que pot ser un seriós competidor de la nostra pròpia
estructura productiva. Per tant, opinam, que com a criteri
general, la inversió d'empreses d'aquí a l'exterior és un fet
positiu sempre que es tengui molt clar quins són els
objectius que es persegueixen i s'hagin valorat les qüestions
positives i negatives que aquest fet pot plantejar. Per tant, en
aquest tema sorgeixen interrogants que convé que el Govern
aclareixi.

Existeix, primera cosa, un objectiu estratègicament
planificat pel qual s'hagi de recomanar la inversió en aquella
zona i no a altres? Té previst el Govern recomanar la
inversió d'empresaris de Balears a altres zones?, i si això és
així, quins són els motius, a quines zones i amb quins
criteris? Influeix el fet per recomanar aquella inversió que
existeixi una presència important d'empresaris d'aquí,
sobretot a Santo Domingo, per tal de permetre al Govern fer
un suport institucional a tots aquells empresaris?, dóna
suport el Govern a aquests pioners?
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També és important conèixer l'opinió del Govern sobre un
altre tema que jo crec que és important. El Govern considera per
recomanar la inversió de l'excedent empresarial a l'estranger
que s'ha culminat a Balears el procés de reconversió i renovació
de l'oferta turística? Creu el Govern que tenim guanyada la
batalla per la competitivitat? Evidentment, es pot dir que la
lluita per l'excel•lència turística no ha de ser excloent amb
afavorir la inversió a l'exterior, però no hi ha cap dubte que el
procés de millora de la qualitat no es pot fer si no es dedica una
part important de l'excedent empresarial. Però és que, a més,
ens hem de demanar si pensa el Govern que tenim una planta
turística adaptada a un model de desenvolupament sostenible i
respectuós amb la protecció medi ambiental, perquè no ens
enganyem i obrim els ulls al que diuen tots els experts que
coincideixen en lligar la lluita per la qualitat a les mesures per
la protecció del medi ambient i això val doblers. Estam, a judici
del Govern, ben situats en aquest tema?

Un altre factor important és la lluita contra l'estacionalitat.
Una part important en aquesta lluita és la necessària adaptació
de les instal•lacions per tal que reuneixin condicions per tenir
obert durant més mesos durant tot l'any. Aquesta adaptació
correspon bàsicament a l'empresari i només es pot fer partint del
benefici empresarial. Això ens du a demanar-nos si el Govern
ha valorat, -i vull dir que no estic fent cap judici de valor, sinó
únicament vull conèixer les intencions i les opinions-, si s'ha
valorat si les inversions afavorides a la zona del Carib poden
convertir-se en desinversions a Balears, les conseqüències
negatives que aquest fet provocaria i que lògicament estan dins
el cap de tothom.

Una altra qüestió que crec que és important és si té
coneixement el Govern que existeixen empreses, -i si és així
quina valoració fa-, que importants inversions d'empresaris
d'aquí es fan a través de paradisos fiscals per tal d'eludir la
tributació aquí i evitar així que es produeixi un benefici social
d'aquestes inversions.

Totes aquestes qüestions han anat dirigides o relacionades
amb el sector turístic per motius de pes obvi, aquí i allà, però
també es poden plantejar els mateixos interrogants dirigits a la
indústria. Tenim una indústria consolidada, arrelada, que està en
condicions de dirigir inversions cap a l'estranger?

Per acabar, i després de conèixer les respostes als
interrogants, convé conèixer de quina forma s'afavoriran
aquestes inversions, amb quins mitjans, amb quins instruments
es volen dur a terme aquestes iniciatives i qui es podrà
beneficiar. Es tracta d'afavorir que uns empresaris inverteixin o
s'ha plantejat per part del Govern una actuació més global?
Tendrà el Govern alguna cosa a dir al model turístic a exportar?,
plantejarà a les institucions que prenguin nota dels errors
comesos aquí per tal d'evitar que es reprodueixi un model
depredador amb el medi ambient? En definitiva, aquestes són
les qüestions que volem conèixer i que, per tant, plantejam al
Govern a través d'aquesta interpel•lació. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el representant del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. He d'agrair al diputat interpel•lant
que hagi volgut plantejar aquest debat en forma positiva,
que estiguem d'acord que, al manco, el nostre president i el
Govern (...) surtin a l'estranger a donar la cara pels nostres
empresaris, i perquè podem tenir una economia més
competitiva i més àgil.

Quant a les inversions, hem de partir d'una base. Jo crec
que, com deia molt bé vostè, el Govern ha de liderar la
iniciativa privada, però no podem impedir que ningú, si vol,
inverteixi fora de casa seva o fora de la nostra comunitat. Hi
ha, per tant, una total llibertat d'inversió. Quan aquest
inversor actuï s'haurà de sotmetre a les normes, a les lleis
que hi hagi en el país on inverteixi. De totes maneres, crec
que vostè ha volgut centrar només en el Carib, i la voluntat
d'internacionalització de les empreses que té el Govern, o la
idea que té, no és el Carib, és a tot el món. És a dir, estam
dins un món on l'economia s'està globalitzant, això està clar
i (...) en el dictamen o l'informe de competitivitat de les
empreses de Balears i jo consider que el Govern ha
d'intentar de les nostres empreses, -per això tenim el nostre
pla d'ajudes dins el Pla produir, dins el conveni firmat (...)-,
intentar que les empreses puguin sortir fora. Qualsevol de
les nostres indústries tradicionals, el calçat, la bijuteria, la
confecció en pell, s'imagina que només poguessin produir
dins el mercat interior, dins les Balears?, quantes en
quedarien actualment? Les nostres empreses, històricament
Balears, quan ha volgut viure tancada dins el seu territori,
quan no han sortit fora, (...) i l'única manera que tenim de
supervivència, l'única manera de competir i de poder crear
llocs de feina és precisament sortint fora, sortint a exportar.

Per això, el Govern es fa responsable d'intentar, a través
de les ajudes que després anomenaré del Pla produir, que les
nostres empreses puguin sortir fora, puguin competir amb
les altres empreses, -estam parlant de turisme, per exemple-,
intentar que allà on és que ens poden fer la competència als
nostres hotels, al nostre turisme, siguem nosaltres mateixos,
siguin les nostres empreses les que es facin la competència,
perquè, al contrari, el que ens podem trobar és que les
quatre o cinc companyies fortes que tenim a Balears, que
tenen un prestigi internacional, desapareixerien. Ens
trobaríem que dins tres, quatre, cinc anys, aquests mercats
que ara estan al Carib o altres llocs, fins i tot Àsia, ens
farien la competència i ens (...) el nostre propi mercat. Jo
crec que és hora, per ventura, de perdre complexes i que si
tenim empresaris que tenen empenta, que estan decidits i
que tenen una voluntat clara d'expandir i de fer créixer les
nostres empreses i de crear llocs de feina, no només els hem
de deixar, els hem de donar suport.
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Precisament per tot això, el Govern seguirà adoptant
mesures que obrin la nostra economia a l'exterior. Jo vull
insistir que tenim un empresariat preparat per sortir a l'exterior
amb uns productes que es poden diferenciar perfectament per la
seva provada i reconeguda qualitat. Fora s'obrin excel•lents
mercats, en aquests moments, el mercat asiàtic, tant per la
confecció en pell com per la sabateria o per la bijuteria, és
magnífic. Tenim dificultats però és magnífic. En aquests
moments, fins i tot, que està obrint..., el mercat tradicional de la
sabata està al Japó i està obrint un mercat molt important dins
Xina. Jo crec que aquest tipus d'accions han de rebre suport. Jo
crec que ha de quedar clar que el creixement industrial de les
nostres illes està compromès i està condemnat a l'extinció si no
hi ha uns processos d'internacionalització. Ara bé, també hem
de considerar una qüestió, no només les grans empreses de
Balears han de sortir, i ens trobam que hi ha petites empreses,
el percentatge majoritari de les empreses de Balears és
d'empreses familiars i petites. Per això, dins les ajudes que
nosaltres hem d'establir perquè puguin sortir a exportar, perquè
puguin assistir a fires i perquè puguin competir en nivell
d'igualtat amb les altres empreses a l'exterior, s'estableixen
ajudes per crear consorcis d'exportació o ajudes dirigides
especialment al petit empresari. M'agradaria recordar que això
no és una idea nova, que té tradició dins aquest govern, que en
el Pla de reindustrialització, que va ser aprovat per unanimitat
en aquest parlament, ja s'establia la necessitat de la
internacionalització de les empreses. Deia que s'ha de
fonamentar sobre la base que la indústria de les Balears està
immersa en el context d'una economia i d'uns mercats globals.

En conseqüència, les mesures que es plantegen han de ser
orientades cap a la internacionalització de les relacions
comercials, el que vol dir que s'ha de fer un esforç important en
el millorament de la comercialització i la distribució. "En aquest
procés", estic llegint el (...), "la Comunitat autònoma ha de tenir
un paper actiu i ha de crear els factors d'estímuls per facilitar el
procés d'internacionalització de les empreses". En aquest mateix
pla, s'assegurava que els programes de promoció comercial
haurien d'estar relacionats amb la realització d'estudis
d'assessorament comercial amb l'assistència a fires, amb l'ajuda
financera a l'exportació, amb la millora d'imatge, etc. Aquestes
són les mesures que es varen prendre amb l'anterior pla i que es
mantenen ara.

Tenim, a les línies d'ajudes, -crec que vostès ja en tenen
còpia, per tant el coneixen perfectament-, el conveni d'Ico,
subscrit pel president del Govern, establint una línia de
crèdit que hi ha 20.000 milions de pessetes per tota
Espanya, per afavorir la internacionalització de les
empreses. El Govern es compromet, a través d'aquest
protocol, a subvencionar en dos punts el tipus d'interès dels
crèdits que se sol•licitin. Contra el que es va dir, que
s'estava intentant treure les empreses d'aquí, (...) annex
d'aquest conveni, el punt 7.4, diu que no es podran acollir a
aquest conveni aquelles inversions la finalitat de les quals
sigui la substitució del principal (...) en el territori nacional
per una altra activitat similar a l'exterior. No es pretén de
cap de les maneres que les empreses fugin d'aquí i vagin a
un altre territori. Això no ha tengut ni tendrà mai suport per
part del Govern. El que sí pretenem és que es puguin obrir
a l'exterior i es puguin obrir el mercat, siguin tant empreses
turístiques que, per cert, hauria de deixar clar (...) que no
hem rebut ni una sola ajuda per les inversions que estam
fent al Carib, les ajudes que es donen avui i que s'han donat
fins ara de cara a la internacionalització de les empreses són
sempre dins la indústria referides al sector del calçat, al
sector de pell, és a dir, tant confecció en pell com sabateria,
i turisme, el sector turístic, ni un sol hoteler, ni un sol
promotor ha rebut ajuda com no sigui la institucional que
s'ha fet amb aquests viatges, però no econòmica. No han
rebut cap ajuda per a les seves inversions.

Dins el Pla produir, les ajudes que es contemplen són, en
primer lloc, com ja he dit, la participació com a expositors
en fires i exposicions comercials, fora de la Comunitat
Autònoma, tendran dret a rebre fins a un 60%, amb una
limitació màxima de milió i mig; la participació en (...)
comercials, exposicions, (...); la realització de projectes de
millora de la imatge d'empreses o la creació de consorcis
d'exportació, -que era el que estava comentant-, en aquests
moments també rebran ajudes a part de les indústries
tradicionals de Mallorca, la indústria agroalimentària perquè
intenti treure..., obri mercat d'una manera bastant interessant
a Alemanya.

En resum, Sr. Diputat, no hi ha ajudes pel Carib. La idea
que té el Govern o la filosofia i els criteris que imposa el
Govern és expansió a qualsevol lloc que puguin tenir mercat
els productes de Balears, com és en aquest moment el
mercat asiàtic i el mercat d'Estats Units, a on, com vostè deu
saber no fa gaire temps a Houston vàrem obrir una botiga
que serveixi de plataforma de llançament a una sèrie
d'empreses, que està obert a totes aquelles que tenguin un
nivell mínim de qualitat per invertir en el mercat d'Estat
Units i obrir-se camí, ja que és el més difícil que tenim
enfront de l'asiàtic.
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Jo simplement voldria acabar dient-li que per a nosaltres, per
al Govern balear, allò que interessa és consolidar les
possibilitats de mercat que hi ha fora, que les nostres empreses,
per poder continuar endavant han de créixer, evidentment sense
abandonar els llocs d'aquí, però és que hi ha hagut empreses que
si no haguessin tengut les seves sucursals a fora, i aquí n'hi ha
mallorquines de prestigi, possiblement quan hi hagués hagut la
crisi turística que no els permetia treballar haguessin hagut de
tancar i haguessin perdut els llocs d'aquí i d'allà. Moltes gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la seva posició, té la paraula
el representant del Grup Mixt, si vol intervenir. No sembla que
hi hagi ningú; per tant, té la paraula el representant d'Esquerra
Unida, Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
veritat és que aquest és un tema important, no només per allò
que aquest viatge hagi donat de si i el seu resultat, sinó com a
reflex del que pot ser una política general del Govern amb
importants conseqüències per a la nostra economia i, en aquest
sentit, jo crec que, efectivament, el mètode correcte hagués estat
una compareixença del Govern sobre aquesta qüestió que
nosaltres, de fet, vàrem demanar a la comissió corresponent i
que se'ns va denegar, amb la qual cosa la veritat és que no acab
de comprendre l'agraiment del Sr. Conseller al grup que
presenta la interpel•lació per donar l'oportunitat al debat, des del
moment que quan Esquerra Unida va proposar una cosa tan
raonable com és una compareixença sobre aquesta qüestió, es
va denegar per part del president de la comissió.

En qualsevol cas nosaltres pensam que en aquest debat és
necessari que surti claredat sobre l'estratègia del Govern en
aquest tema, també sobre els recursos emprats en el viatge, que
no és el tema fonamental, lògicament, però és un dels temes
que, lògicament, s'han de parlar, és a dir, els costos del viatge
i poder-los comparar amb els resultats del viatge: estratègia,
recursos i costos i, de fet, m'agradaria que d'aquesta
interpel•lació i la d'avui capvespre que va en la mateixa línia
que presenta el Grup Mixt es donassin dades sobre costos del
viatge i sobre resultats concrets del viatge, és a dir, informació
sobre convenis concrets, acords concrets, de caràcter
institucional, de caràcter econòmic que hagin sorgit d'aquest
viatge; jo crec que és fonamental obtenir aquesta informació. I
després, efectivament, hem de tenir un debat polític sobre
l'estratègia, és a dir, els objectius que ha perseguit el Govern i,
en aquest sentit, jo crec que s'ha de veure, com un primer bloc
d'objectius, l'obertura dels mercats per a l'economia de les Illes
Balears. Amb el tema del turisme està clar que no era la qüestió,
és a dir, no se cerquen turistes per a la nostra indústria turística
i hotelera; s'han obtingut acords, crec, que convendria
s'explicassin de cara a facilitar la penetració dels nostres
productes industrials en aquelles zones que jo crec que és una
línia correcta d'actuació per part del Govern. I després hi ha el
tema de les inversions de les nostres empreses en aquelles
zones, Santo Domingo, Puerto Rico, etc.; clar, des del punt de
vista del turisme, és a dir, aquelles empreses turístiques,
aquelles grans cadenes, normalment, que inverteixen en el Carib
i que creen allà grans hotels, etc., etc. 

Respecte d'això, des del nostre punt de vista, què hi ha
que dir?; que d'una banda, el nostre objectiu hauria de ser
que aquestes empreses utilitzassin sobretot els seus recursos
en modernització de la planta hotelera aquí, reconversió de
la planta hotelera aquí i millora de la qualitat de l'oferta
aquí, més que qualsevol altra qüestió; que, efectivament, es
promou un mercat susceptible d'entrar en competència amb
la nostra pròpia indústria; per tant, els beneficis d'aquesta
expansió de les grans cadenes hoteleres al Carib és un
benefici privat, no és un benefici social. Per tant, des del
nostre punt de vista el Govern té poc a fer promovent aquest
tipus de política empresarial. Lògicament entra dins la
lògica del mercat, però no és un objectiu estratègic del
Govern fer que les grans cadenes hoteleres estiguin
implantades en aquestes zones perquè, evidentment, aquest
argument que s'empra, l'únic que s'empra amb una mica de
solidesa o amb una mica de caràcter d'argument realment dit
que és dir: no, és que el fet d'estar expandits per allà
garanteix la solidesa de l'empresa respecte a futures crisis,
etc., és molt poc sòlid, perquè de fet, aquí, la indústria
hotelera no està en crisi, ni molt manco, i el que necessita és
això, processos de reconversió i no processos d'expansió de
les cadenes a altres indrets. 

Però després hi ha un altre tema que ens preocupa
extraordinàriament, que és el que es coneix com el procés
de deslocalització d'empreses, que és un fenomen europeu,
que és un fenomen que es dóna a Espanya i que és el fet que
les indústries cerquen expandir-se i cerquen traslladar els
seus processos productius a indrets allà a on hi ha millors
condicions socials, millors condicions laborals des del punt
de vista de l'empresa -sous més baixos, més precarietat,
molt de treball negre, manca de controls de seguretat i
higiene, de qualitat, etc., etc.- i això és un procés europeu,
insistesc, que es veu per part de tots els govern amb una
absoluta preocupació que dóna lloc a actituds més o manco
valentes però, en tot cas, per tot es veu com a un problema,
i aquí hem vist com empresaris que han defensat aquest
tipus d'estratègia i que han cantat les bondats de la fiscalitat
i del fet laboral (...), etc., han reconegut, a la vegada, que el
Sr. Matas era el seu millor ambaixador per dur endavant
aquesta política, això sí que és una primícia dins el
panorama polític jo crec que europeu, i quadra amb actituds
del Govern com és el conveni pel tema de Yanko a on,
efectivament, el disseny i la qualitat quedin a Mallorca però
molt del procés productiu és traslladat, en aquest cas
concret, a Mèxic. Això ha generat contestació social, dels
sindicats, per exemple; es parla de vergonya, de disbarat i,
fins i tot, el president de la patronal del comerç, Pimeco, ha
dit que hay que meterlos a todos en la cárcel, paraules que no
faig meves però que, en tot cas, indiquen el caràcter polèmic
de la qüestió. 
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Per tant, insistesc en aquest primer torn -i acab ja, Sr.
President- en la màxima claredat d'aquesta interpel•lació i la
d'avui capvespre, insistesc sobre estratègies, recursos i resultats
obtinguts i, efectivament, a les mocions aquest parlament
s'haurà de posicionar amb claredat en el sentit que afavorir les
relacions comercials sí, afavorir l'obertura de nous mercats per
als nostres productes sí, però, evidentment, afavorir l'exportació
de capitals, afavorir l'exportació de llocs de feina per afavorir
marges empresarials majors, això és, evidentment, una cosa que
el Govern d'aquesta comunitat no ha de fer. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el portaveu del Grup
Nacionalista Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
el nostre grup no tan sols també compartim aquesta visió que
seria més lògica una compareixença a sol•licitud pròpia per
avaluar els resultats del viatge que s'ha fet, sinó que fins i tot
resulta bastant sorprenent que sigui necessària una interpel•lació
per aclarir la política exterior del Govern, car el més lògic seria
que el debat d'estratègies hagués estat previ en aquesta cambra
i que, per tant, prèviament al moment del viatge tots tenguéssim
bastant aclarits, com a mínim, uns objectius clars i coneguts
d'allò que es pretendria en cada zona. Creim que no és el cas.
Per altra banda, pel seguiment dels mitjans de comunicació, allò
que s'ha fet més palès és la preocupació i la cura per la imatge,
la imatge del President, s'entèn, no la del país, mentre que els
resultats econòmics i polítics s'han tractat, entenem, d'una
manera secundària. El nostre grup coincideix en la necessitat i
en la conveniència dels viatges presidencials però sempre que
parteixin d'un plantejament rigorós, amb objectius clars,
coneguts i avaluables. En aquesta interpel•lació fins ara
nosaltres no hem pogut aclarir quins han estat, molt clarament,
aquests objectius i fins a quin punt s'han assolit. Parlàvem d'un
viatge a Puerto Rico, Santo Domingo i Texas, pens que era un
viatge molt concret, i se'ns ha parlat fins i tot de la Xina; no
hem aclarit, com a mínim el nostre grup, fins ara, els resultats
que s'han pogut treure d'aquesta visita.

Per altra banda, i l'anàlisi general de les inversions a
l'exterior, poden tenir elements positius i crec que donaria lloc
a un debat força interessant dins la Cambra que tampoc no és el
moment, fer-lo; en tot cas creim que no poden consistir en el
foment del dumping social, en el foment dels paradisos fiscals
ni en exportar, de cap manera, el model depredador tristament
conegut com a balearització. Per altra banda s'ha de garantir que
l'excés de capital de les empreses mallorquines, de les empreses
radicades a les Illes Balears, en general, garanteixin la
competitivitat aquí. S'ha fet esment a la necessitat de
modernització de l'oferta turística, la implementació dels plans
d'ordenació de l'oferta turística, les despeses que suposaria el
redreçament mediambiental del model turístic o afrontar amb
ambició els reptes de l'estacionalitat, molt especialment en
aquest cas el tema de la indústria perquè l'efecte de les crides
que ha fet a favor de les inversions a l'exterior que ha fet el
President han estat contraproduents, entenem, en el sector del
calçat; s'ha fet esment de l'alarma creada amb el tema de Yanko.
Els reptes del Govern entenem que són la reindustrialització i,
això sí, l'obertura -en això coincidim plenament- de nous
mercats i la comercialització dels productes. En aquest sentit sí
que són útils els contactes internacionals, els socis, els
partenaires, tenir portes obertes, però no el trasllat dels centres
productors. Francament, en aquest cas concret ens haurien
d'explicar quin mercats han anat a obrir a Santo Domingo; no
creim que siguin precisament clients allò que se cercava allà
dels nostres productes sinó, ben al contrari, traslladar-nos-hi. 

En tot cas esperam més claredat i més informacions en
el seguiment d'aquesta compareixença. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula, ara, el representant
del Grup Popular, el Sr. Pere Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, en principi, vull
dir que el nostre grup, el Grup Popular, està d'acord amb la
política que du el Govern i que ha duit pel que fa a la
implantació dels nostres productes a l'exterior, igual que
l'ajuda que es pugui donar quant a l'obertura de nous
mercats. Crec que encotillar-nos, que les nostres indústries
s'encotillassin només aquí, dins la nostra comunitat, baix el
nostre punt de vista representaria un retrocés molt
important, tant per a la nostra economia com per al nostre
creixement industrial. En aquesta comunitat tenim la sort
que tenim empresaris que estan molt preparats per sortir a
l'exterior, tenim una oferta de qualitat i tenim, també, una
oferta d'uns productes diferenciats i competitius a altres
països. No crec que sigui una novetat i no n'hem de parlar
ara, concretament, perquè sembla que parlam d'aquest tema
degut a un viatge presidencial a diferents països que,
d'alguna manera, hi ha una implantació de les nostres
empreses, sinó que aquest diputat que els parla els vol
recordar que ja amb els criteris aprovats dins el Pla de
Reindustrialització de les Illes Balears que varen ser
aprovats per aquest parlament el novembre de l'any 1993 ja
es feia, d'alguna manera, esment a les ajudes que s'havien de
donar a les nostres empreses per a la comercialització dels
productes. 

Per tant, nosaltres entenem que la internacionalització de
les nostres empreses no representa, baix cap punt de vista,
un desmantellament de les nostres indústries, sinó més bé el
contrari, que és un enfortiment d'aquestes indústries que, per
una banda, crec que també és necessari aquest tipus
d'activitats degut a l'estacionalitat que tenim i també, moltes
vegades, a la saturació que tenim ja d'oferta a les nostres
illes. Per tant, creim que fins i tot donat el tamany de les
nostres empreses, perquè tampoc aquí no tenim
multinacionals sinó que tenim més bé empreses petites i
empreses mitjanes, creim que és encertada la política que
pugui tenir el Govern pel que fa a les ajudes a través de
diferents plans, ja sigui el Pla Produir, ja sigui Ico o a través
d'altres figures d'ajuda que es puguin crear perquè creim,
d'alguna manera, en la potenciació d'aquestes empreses a
l'exterior i en la potenciació dels nostres productes.
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I res més, Sr. President. Només vull dir que esperarem amb
molta d'atenció i inquietud la moció, si és que es presenta, per
ja fixar una postura més adequada. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sr. President, senyores i senyors diputats, un dels problemes
que es presenten, a vegades, amb aquest tipus d'interpel•lacions
és que normalment la gent sol dur les intervencions ja fetes i
normalment no s'escolta massa el que es diu des de la tribuna,
i s'ha produït una certa asintonia entre allò que jo demanava,
entre allò que ha estat el fil argumental de la meva intervenció,
i allò que han estat els seus comentaris. Home!, jo coincidesc
totalment amb vostè quan diu que el Govern ha de liderar aquest
procés o aquest miniprocés d'internacionalització de les
inversions; vostè ha dit la inversió lliure, però hi ha una cosa
que és evident: jo crec que el Govern pot tenir un pes, pot tenir
una credibilitat; si jo me'n vaig a uns determinats empresaris i
els dic que han d'invertir per fer bombetes en el Sàhara,
segurament no em faran massa cas, però en canvi si hi va el
Govern -en aquest cas tampoc, però...- sí que hi ha un pes i hi
ha un plus afegit que els empresariats que estan, en aquest cas,
dubtosos si han d'invertir a l'estranger si el Govern els ho
recomana li faran més cas. Lògicament la inversió lliure, però
també el Govern té una responsabilitat per dirigir aquests
empresariats cap a unes zones o cap a unes altres.

Crec que hi ha hagut molta coincidència entre els tres
portaveus, el portaveu d'Esquerra Unida, el portaveu del PSM
i jo mateix, amb els punt que s'han tractat aquí, és a dir, s'ha
criticat la falta d'informació com a primera cosa que jo crec que
en pròxims viatges crec que hauríem d'intentar corregir;
lògicament, si es fa un viatge que es debati aquí a través d'una
compareixença quins han estat els resultats, si s'han complert o
no els objectius, i també s'ha posat de manifest una certa falta
de planificació estratègica, i vostè ha dit que s'ha d'invertir a
qualsevol part del món; bé, jo crec que no s'ha d'invertir a
qualsevol part del món, s'han de fer estudis seriosos, rigorosos,
de quines possibilitats de negoci hi ha a l'exterior i també de
quines possibilitats tenen les empreses d'aquí d'exportar cap a
l'exterior, perquè vostè ha fet una intervenció basada molt en la
indústria; jo he parlat més de turisme, no s'han contestat les
possibles debilitats de la nostra estructura productiva en matèria
turística però vostè ha parlat d'indústria, bàsicament, i ha dit que
el sector industrial no superarà les seves dificultats si no fa un
esforç d'internacionalització. Miri, jo estic d'acord amb la
filosofia de la internacionalització, però el sector industrial és
el que té més debilitats i no ho dic jo, ho deia el president Matas
quan va fer el discurs d'investidura i en el discurs, també, de
debat sobre orientació de la política general del Govern; va dir
que les empreses industrials tenien una dificultat tremenda i que
era un èxit brutal quan aconseguien sortir a l'exterior. No tenim
una estructura industrial consolidada. No creu vostè que abans
de plantejar-nos intentar treure el producte no hem de
consolidar aquesta estructura que tenim aquí i que la tenim
dèbil?

No ha dit res d'un tema que jo crec que és preocupant i
crec que el Govern hauria de dir alguna cosa i és el fet que
la inversió o gran part d'aquesta inversió, sobretot la que es
produeix, i lògicament hem parlat del foment de la inversió
en el Carib, per què ve d'un viatge que s'ha fet a aquella
zona? No s'ha dit res del fet que part d'aquesta inversió es
vehiculi a través de paradisos fiscals, a la zona de Panamà,
a la zona de les Illes Caiman. No ha parlat gens, tampoc, i
aprofitant aquest viatge, del suport institucional que es vol
donar als empresaris que són allà; jo, quan demanava aquest
suport institucions, lògicament em plantejava una altra cosa:
per què el Govern no ha dit res o per què el Govern no dóna
suport als empresaris, que són molts, que inverteixen a la
zona de Cuba?, no es diu res, i veim com són massacrats per
unes actituds incompressibles per part del Govern espanyol,
i la primera institució de Balears, la institució que hi hauria
d'anar i els hauria de dir que els fan costat no diu res i,
lògicament, no passa per allà. En definitiva, s'ha de sortir
quan tenim un mercat consolidat.

Jo no afegiria res més. Pens que el que s'ha dit aquí ha
estat coincidència amb aquesta internacionalització, però
prèviament a aquesta consolidació de la nostra estructura
productiva i, lògicament, un dia podem fer un debat, per
ventura la moció que es presenti pot donar lloc a aquest
debat sobre quines són les zones estratègiques o quines
zones ha d'afavorir el Govern perquè la inversió privada
vagi cap a allà, quins productes i quins sectors industrials i
productius de la nostra comunitat convé afavorir perquè es
produeixi aquesta exportació dels nostres productes. Moltes
gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. President del Govern de la Comunitat
Autònoma, té vostè la paraula.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President, si em permet i perquè no hi hagi dubtes, tal
com s'ha produït aquest debat, aquesta presidència interpreta
que amb la seva intervenció obrirà una qüestió incidental amb
el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, la qual cosa li
donarà dret a tornar a intervenir, al portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, que vostè podrà tancar i no lleva, açò,
el torn final del conseller d'Indústria que és qui ha duit aquesta
interpel•lació. És un torn més que s'obri. Li faig aquesta
observació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats, senyor diputat, en primer lloc
vull intervenir per aclarir, per al•lusió directa, una sèrie de
qüestions que em sembla essencial intervenir. En primer lloc li
vull agrair el tarannà de la seva intervenció, crec que és un
tarannà molt positiu, constructiu i un tarannà que sovint
enyoram no tan sols en aquest parlament sinó també en la nostra
acció de govern.

En primer lloc jo li vull recordar que vostè ha fet qualque
afirmació que probablement està equivocada per falta
d'informació. Miri, el contingut d'aquest viatge és un contingut
bastant ampli, és un contingut que jo li vull recordar que estava
destinat a tot el sector industrial, tot el sector empresarial i fins
i tot actuacions institucionals, polítiques i de les Illes Balears.
Jo li vull recordar que amb aquest viatge vàrem tenir ocasió de
firmar tota una sèrie de convenis, tota una sèrie d'acords i que
jo probablement n'oblidaré algun però vostè recordarà: un
conveni de col•laboració amb el Govern de Puerto Rico, un
conveni de col•laboració amb Dominicana respecte a l'ordenació
turística a la zona de Punta Cana, -assistència tècnica,
bàsicament- un conveni de col•laboració en matèria d'ordenació
de ports i en matèria d'ordenació de marines, també relacionat
amb l'assistència tècnica, un conveni d'ordenació dins del que
era la ciutat de Santo Domingo de la nostra experiència amb el
que són els sòls industrials i els polígons industrials, a més
d'alguna cosa que vostè ha oblidat esmentar, exactament igual
que a tots els altres representants dels grups polítics -vull intuir
que per un oblit, simplement- que és, naturalment, el projecte de
l'hospital d'Higüey, un projecte de solidaritat de les Illes Balears
amb el tercer món, un projecte de solidaritat amb la construcció
d'un hospital conveniat amb l'arxidiòcesi d'Higüey per poder
tornar alguna cosa a aquesta gent que està necessitada, per
poder tornar alguna cosa a aquesta gent que pateix una situació
que vostè, si hagués pogut veure de prop, probablement tendria
una coincidència plena amb nosaltres, una gent que pateix una
situació d'angoixa, una situació de manca sanitària que és,
realment, jo diria que una crida al nostre exercici de solidaritat,
sobretot en un país, sobretot en un lloc a on empresaris de les
Illes Balears han desenvolupat una activitat econòmica
important; un projecte, com vostè sap, a més, que tendrà un cost
aproximat de 3 milions de dòlars i que serà un projecte
emblemàtic de la solidaritat dels ciutadans de les Illes Balears
amb el tercer món i amb aquesta gent que ho necessita.

Vostè demana per què hem anat al Carib. Senzillament,
Sr. Mesquida, perquè els ciutadans de les Illes Balears així
ho han triat. Nosaltres tenim una ideologia i un model
polític que defensa la iniciativa privada com al motor capaç
de generar riquesa a la nostra terra; defensa, per tant, el que
és aquesta opció privada de triar els millors mercats a on
desenvolupar aquesta expansió econòmica de les Illes
Balears. Per tant, hem triat aquest lloc perquè és en aquest
lloc a on importants empresaris de les Illes Balears han creat
llocs de feina, han creat riquesa i, per tant, han creat riquesa
per als treballadors de les Illes Balears i per a la nostra gent.
Una comunitat autònoma, un país és fort tant com sap
defensar els seus posicionaments a l'exterior, i en economia
aquest principi no té cap tipus de discussió. Si els
empresaris de les Illes Balears no són capaços de fer-se forts
a fora, probablement els d'aquí a dins també patirem,
probablement el nostre model econòmic de futur perillarà;
si no ho fan els nostres empresaris ho faran uns altres, i
nosaltres no som partidaris d'establir cotes i d'establir parets
i d'establir entrebancs a la lliure competència, a la iniciativa
privada, a la internacionalització dels mercats i a allò que és
la liberalització de l'economia en el món. Nosaltres no som
partidaris d'establir entrebancs al desenvolupament
econòmic dels empresaris, perquè aquest posicionament
internacional fort farà, per exemple, que els nostres
empresaris tenguin una posició estratègica dins el mercat
mundial que doni garanties als llocs de feina que tenim dins
les Illes Balears. No passarà, malauradament el del Caserío,
a tots ens sap greu que passi, a tots ens sap greu que vengui
una multinacional i compri una de les empreses més
importants que tenim a les Illes Balears, i una de les formes
d'evitar això, i hi ha exemples a la història econòmica de tot
el món, que vostè coneix tan bé com jo, on els països que
econòmicament s'han fet forts en si mateixos i dins, són els
que han estat capaços d'importar riquesa exterior i de tenir
una posició consolidada al mercat internacional. Jo crec que
això és una oportunitat clara de les Illes Balears.

Vostè també ha dit una qüestió que vull rebutjar de
forma taxativa, vostè diu que nosaltres no hem donat suport
als nostres empresaris a Cuba. Vull negar taxativament
aquesta afirmació que vostè ha fet, perquè sap perfectament
que des del Partit Popular, no només a nivell de les Illes
Balears, sinó també a nivell estatal, la defensa d'aquests
empresaris és una defensa que no té cap limitació, i la
postura de la Unió Europea davant el rebuig de la Llei Half
Burton és una defensa i prova clara d'aquest tipus d'interès.
Aquests empresaris, exactament igual que tots els altres
tendran la defensa institucional del Govern de les Illes
Balears.
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Vostè també fa una referència als paradisos fiscals. Miri,
com vostè pot comprendre, nosaltres no estam en absolut
d'acord amb la utilització d'aquests mitjans. Jo crec que tenim
dues possibilitats respecte d'això, una és rebutjar aquestes
pràctiques, l'altra és, si són il•legals denunciar-les, tant vostès
com nosaltres mateixos, si les coneixem i en tenim proves, però
sobretot el que li deman és una mica de rigor, és a dir,
excepcions no poden posar en dubte una política general, les
excepcions si són il•legals s'han de denunciar, s'han d'aturar, si
són perjudicials també s'han de rebutjar i s'han d'aturar, però no
podem generalitzar una política general per una excepció. Més
que res, perquè jo estic convinçut que vostè no té cap intenció
d'enganyar i sobretot de crear una falsa impressió a l'opinió
pública respecte del que és la generalitat.

Li vull recordar, també, que entre les actuacions que vàrem
fer, existeix una actuació específica d'entrada dins el que és
l'atracció del turisme americà com a mercat emissor, amb un
país pont, amb el qual les Illes Balears tenen una relació
històrica importantíssima, com és el país de Puerto Rico. Pot ser
un bon pont, no només per això, sinó per moltes altres
qüestions. També li vull recordar i sobretot demanar-li que li
podem lliurar la informació que a aquest efecte ha elaborat la
mateixa Cambra de Comerç, però que de l'exportació que
paral•lelament organitzava la Cambra de Comerç amb una
representació important d'empresaris, sobretot al sector calçat
i al sector pell, l'èxit més gros de vendes es va produir a
Dominicana, un detall que crec que vostè també ha obviat,
perquè ha dit que era impossible. No, miri, a Dominicana hi va
haver la resposta més important de vendes de sabates i de
productes de pell de les Illes Balears.

També hem tengut ocasió, que crec que és important, de
poder constatar el sentiment de tots aquelles emigrants de les
Illes Balears que són a tots aquests països i que fa tants d'anys
que varen haver d'abandonar la nostra terra per unes raons molt
distintes de les que avui tenim i de les que avui fan que enviem
gent a aquesta terra. Jo vull recordar-li que només a
Dominicana els empresaris de les Illes Balears han estat
capaços de crear 10.000 llocs de feina i més de 20.000 places
turístiques, amb un model turístic que jo crec que és un model
no tan sols exportable sinó que crec que és el més important,
ens ha de fer sentir orgullosos d'una vegada per totes del que
són capaços de fer la nostra gent, els nostres treballadors i els
nostres empresaris. I, per exemple, a Dominicana, a aquesta
terra, no només parlam d'una exportació turística tal qual,
parlam que vaig tenir ocasió de visitar-lo, de gent, de
treballadors del sector del moble, un senyor de Manacor que
se'n va a aquesta terra, munta una fàbrica de mobles i té més de
cent persones que fan feina a aquesta fàbrica de mobles, i és un
senyor de Manacor que ha estat capaç d'anar allà, de lluitar per
poder muntar una empresa amb aquestes característiques i
gràcies a aquesta internacionalització de la seva empresa és
capaç que els llocs de feina que té aquí estiguin garantits. No
vull fer publicitat, però empreses de mobles de cuina, empreses
d'aires condicionats, una empresa nostra, que és pública, però
és nostra, d'energia, Gesa ha muntat un consorci de l'energia a
aquesta terra, que jo crec que és un bon exemple del que ha de
ser la internacionalització de les nostres empreses. I li diré més,
com ha dit el conseller, una empresa concreta d'aquestes que
s'ha instal•lat a un país del Carib, ha pogut mantenir durant els
anys dolents els llocs de feina de la nostra terra gràcies que ha
pogut aconseguir aquesta demanda de mercats internacionals,
gràcies que ha estat capaç d'exportar la feina d'aquests
treballadors que feien aquí.

Crec que és important que entre tots, i utilitzant el to positiu
que vostè ha usat en la seva intervenció, siguem capaços de
convèncer els ciutadans d'aquestes illes que la millor
manera de garantir els llocs de feina de les Illes Balears és
ser capaços de sortir a fora a exportar, a exportar model
econòmic, a exportar producte i ser forts a fora. I sobretot,
sobretot no deixar-nos dur per aquestes limitacions de
vegades banals que arrelen sovint dins la nostra població
sense ànim de tenir una informació real dels fets. Em
referesc a l'orgull de defensar el que han estat capaços de fer
emigrants d'aquesta terra, que 50, 100 anys després de la
primera emigració que va haver de sortir d'aquesta terra que
no tenien per menjar, perquè no tenien un lloc de feina a la
seva terra, 50, 100 anys després, hem estat capaços,
empresaris, treballadors, de sortir per muntar vertaders
imperis econòmics, crear riquesa i feina fora de la nostra
terra que fa que de forma directa o indirecta també es creï
feina, es creï riquesa a aquesta terra.

També, els empresaris nostres ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. President, per favor.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Acab, acab, Sr. President. També els empresaris nostres
i els mateixos treballadors, no només han estat capaços
d'exportar coneixements i d'exportar feina, jo estic
convinçut que també han importat coneixements vàlids, han
importat coses importants per al desenvolupament de la
nostra indústria i que també són positius. Jo crec que
establir la dicotomia que aquesta internacionalització de les
empreses fa que no es pugui produir un pla de
modernització o un pla de reinversió dels beneficis
empresarials a aquestes illes, és una simplificació excessiva
i que pot ser perillosa, i que a més no crec que sigui real.
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I, per acabar, també m'agradaria d'una forma una mica
reduïda, donar una informació perquè també sembla que la
qüestió essencial d'aquest viatge a les costes, a aquest viatge hi
varen anar, em puc equivocar, però aproximadament, tres
polítics i quatre tècnics, més tota una sèrie de periodistes. Els
tres polítics i els quatre tècnics varen costar, crec que els
bitllets, unes 252.000 pessetes per persona, tot el que és el cost
d'aquesta gent, crec que no arriba a tres milions de pessetes,
2.800.000 pessetes, hi ha un cost afegit que són els costs dels
mitjans de comunicació, que efectivament ho defens i ho
defensaré sempre, crec que la societat de les Illes Balears té dret
a conèixer de primera mà, amb aquesta labor social important
que fan els mitjans de comunicació, quina és la realitat de les
Illes Balears fora d'aquí, i a més gran part d'aquests costs també
li vull dir que ha estat subvencionada per fons europeus,
naturalment, perquè part del viatge tenia relació amb això.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President. Com he dit, s'obre un torn
incidental, potser un tant atípic, i té el mateix temps el portaveu
del Grup Parlamentari Socialista, Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I GALMÉS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Vull
mantenir, Sr. Matas, el mateix to que s'ha produït en tot el
debat, però sí li vull dir una cosa que no crec que s'hagi de posar
de manifest, l'orgull, l'orgull no és patrimoni de ningú, l'orgull
és una cosa que jo crec que tots els diputats d'aquesta cambra
sentim perquè representam una part important de la població, i
l'orgull no només es defensa anant o fent un viatge a una zona
on ja existeixen empresaris, on teòricament les empreses
funcionen bé, i no anant a aquelles zones on l'empresariat té
dificultats, i estic en desacord amb vostè: El Govern balear no
ha actuat, no ha defensat els empresaris que són a Cuba, i
aquests sí passen dificultats.

Fins i tot no ha defensat, per motius espuris al que hauria de
ser la seva actuació de govern, a uns empresaris que s'han vist
atacats directament, directament per ni més ni menys que el
ministre d'Assumptes Exteriors, recomanant als turistes
espanyols que se'n vagin a altres zones del Carib. Diuen, hi ha
gent que diu que és perquè té ell hotels a la zona de Santo
Domigo.

Es va perdre una oportunitat aquí també, i ho vull recordar,
i no vull fer més comentaris en aquest tema, de rebutjar la Llei
Helms Burton, va ser el primer parlament espanyol, el primer,
que es va pronunciar sobre aquesta matèria. Som la comunitat
autònoma que tenim més presència d'empresaris turístics en
aquella zona, i el Govern de la Comunitat els ha abandonats per
motius partidistes. Aquí no es tractava de fer un debat de si allà
als empresaris els van molt bé les coses, si guanyen molts de
diners, si hem d'estar orgullosos que determinats empresaris se'n
vagin allà, es tractava de fer un debat sobre si les nostres
empreses estan o no consolidades, si tenen debilitats o no per
avançar dins aquest procés d'internacionalització, i s'ha de tenir
molt clara una cosa: un empresari inverteix per treure un
rendiment econòmic, si allà els va millor que no aquí, no dubti
que l'orgull de què vostè parla, no ho dubti, els farà tancar les
empreses aquí, a posta que al que s'ha d'anar és a consolidar la
nostra estructura productiva.

També volia conèixer jo, i no ho dic jo sol, ja es coneix,
és de domini públic, el fet que determinades inversions que
es fan allà es fan a través de paradisos fiscals per fugir a la
tributació al nostre país, ho deia una editorial d'un mitjà de
comunicació, quan deia "lo que no podemos admitir es que
estas inversiones se realicen a través de paraísos fiscales", jo
no ho he llançat, els mitjans de comunicació tenen
coneixement d'aquest tema.

Vostè ha fet una defensa de la qual ja jo he tengut
oportunitat de debatre sobretot en períodes electorals,
cantant les alabances de la iniciativa privada, en aquest
parlament està pendent un debat profund, seriós sobre
aquest tema, i de la incoherència de defensar la iniciativa
privada, que són els que creen riquesa, jo hi estic d'acord, i
mantenir una estructura d'empreses públiques, no sé si 22 o
després de la dissolució ja en queden 14 o 15, on l'actuació
del Govern és absolutament ruïnosa, on l'actuació del
Govern és absolutament erràtica, on els objectius plantejats
en molts de casos no tenen res a veure amb el que hauria de
ser una intervenció, que jo hi crec, pública del Govern dins
l'economia.

He plantejat una pregunta, vostè no era present, al
conseller d'Indústria, quan diu "és que els empresaris de
Balears s'han arriscat ...", record al seu discurs una
referència a un empresari de fusteria que si no li anava bé,
tancava les portes i l'endemà tornava a obrir una altra cosa,
teníem un empresariat molt dinàmic, però és que al voltant
d'aquestes empreses públiques sempre han sortit una sèrie
de personatges, d'empreses fantasmes, en el cas de Moda i
Disseny, veim que una empresa s'ha aprofitat dels doblers
públics per, presumptament i al final crec que serà així,
malversar doblers públics.

Ha dit una cosa també que per totes les referències de
premsa vostè ho ha repetit molt a les rodes de premsa que
va donar allà, i era "si no ho fan els nostres, ho faran els
altres". Miri, també se li pot dir una altra cosa: si s'estrellen
els nostres, si s'estrellen els empresaris que hi van i són els
nostres, al final els que s'estrellaran serem tots. A posta que,
no facem aquest discurs d'orgull, aquest discurs tan, jo crec
que -i perdoni'm l'expressió- una miqueta demagògic, i
debatem, no sé si avui o un altre dia, el que pretenia la
interpel•lació que era sobre la fortalesa de la nostra
estructura productiva.
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I sí li volia fer una referència ..., lògicament el debat no anat
per temes de solidaritat, no era aquesta la intenció, el debat era
per voler conèixer els criteris i els objectius del Govern a l'hora
de facilitar o d'afavorir les inversions estrangeres, però jo vull
acabar aquest torn incidental, amb el mateix talant positiu que
crec que he mantengut durant tot el debat, i és que per exemple,
una cosa que no he dit abans, harmonitzin les seves actuacions
amb les que realitza la Unió Europea, supòs que vostès saben
que la Unió Europea ha declarat com a objectiu estratègic, per
motius de seguretat i de solidaritat, la inversió en les regions del
nord d'Africa; Sr. Matas, els països del nord d'Africa són a mitja
hora d'avió d'aquí, no podem ser aliens al fet d'una pressió
migratòria amb el que això pot suposar de pau social, en aquest
moment podem estar tranquils, però és un tema que la Unió
Europea ha qualificat com a objectiu estratègic important, i jo
els recoman que estudiïn com a proposta en positiu la
possibilitat d'afavorir inversions a tota la zona del nord d'Africa,
pensin vostès que Marroc ha iniciat un procés de consolidació
fiscal important, té una inflació del 5%, Tunícia té una inflació
del 4 i un creixement que supera el 3%, i segons els estudis del
Fons monetari internacional, el creixement mitjà és al voltant
del 4%, a posta existeixen bones expectatives per invertir a
aquella zona. És una proposta que es fa des d'aquí.

I ja per acabar, jo no he fet referència a moltes coses,
lògicament, perquè tenc un temps limitat, vostè ha dit que el
contingut del viatge ha estat la firma de determinats convenis en
matèria de ports esportius, polígons industrials, em va aterrar
veure que devora la paraula "polígons industrials" sortia Foment
Industrial, vaig pensar, bé, ja no sé què arribarem a exportar,
convenis en matèria de formació, jo he llegit els convenis, com
a filosofia em semblen bé, però és que no deixen de ser unes
simples declaracions d'intencions, és a dir "el Govern
assessorarà el Govern de la República Dominicana en matèria
d'ordenació turística, per a això dos tècnics de la República
Dominicana viatjaran a la Comunitat Autònoma de Balears"; "el
Govern afavorirà la formació en temes turístics a l'Escola
d'Hostaleria, dos tècnics -que supòs que seran uns altres, no
seran els mateixos- viatjaran a Balears per fer intercanvis i per
aprendre"; bé, d'acord, són una sèrie de convenis, jo crec que
podrien haver estat una mica més ambiciosos, però bé, ja estan
firmats i ja està.

En definitiva, Sr. Matas, li torn a repetir de la intervenció
meva i de la intervenció dels altres portaveus, jo crec que s'ha
després una coincidència, és interessant la idea de sortir a
l'exterior, però s'ha de sortir quan tenguem una estructura, i si
el seu govern pensa que la tenim, ja veurem les conseqüències,
hem de sortir quan tenguem una estructura consolidada, perquè,
si no, el que li deia abans, si els nostres empresaris allà
s'estrellen, qui patirà les conseqüències seran gent, ciutadans de
Balears, que jo tenc l'orgull, avui, també, de defensar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Matas.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, breument.
Agrair-li la seva intervenció, jo crec que després d'escoltar
la seva intervenció, estic molt més convençut que no abans
que efectivament el meu plantejament si no l'ha convençut,
almanco l'ha tocat, perquè si davant un debat que en un
principi es plantejava en to positiu, vostè rebutja mantenir
aquest debat en la seva contrarèplica i surt fent demagògia
en tema d'empreses públiques, fugint del debat clarament,
comprendrà que aleshores ja no tenc res més a discutir amb
vostè. Jo també podria fer moltíssima de demagògia i sortir
amb altres exemples d'altres tipus d'empreses públiques que
també afecten el seu partit, però jo crec que no és el
moment. El debat que vostè ha refusat respondre en aquesta
intervenció era precisament el debat de defensar l'orgull del
que és nostre fora de la nostra terra, la necessitat
d'internacionalització del nostre model econòmic.

S'imagina vostè, Sr. Diputat, per un moment, el president
de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Pujol, dient als seus
empresaris, "no sortiu a fora no sigui cosa que vos
estrelleu"? S'ho imagina? S'imagina el president de la
Generalitat de Catalunya dient als empresaris, "empresaris
catalans, no aneu a fora, que vos podeu estrellar"? Sobren
més paraules, Sr. Mesquida. 

Efectivament, no era una discussió d'un tema social,
vostè l'ha feta a la discussió del tema de la solidaritat, no
l'he feta jo, vostè li ha donat corda, jo li he fet referència al
tema de la solidaritat perquè vostè ha fet referència a la seva
intervenció dient que el viatge simplement havia tengut un
caire turístic, i li he recordat una sèrie de convenis, una sèrie
d'actuacions que estenien l'àmbit d'aquest viatge a una altra
qüestió.

I sobretot, jo crec que és important, i vull insistir en
aquesta qüestió, no confondre l'opinió pública, no és un
debat de fora a dins, no, no, és un debat d'intentar defensar
el que és nostre, el d'aquí, tenint empreses, empresaris i
treballadors forts arreu del món, que puguin defensar la
propietat d'aquestes empreses aquí dins. I desgraciadament,
Sr. Mesquida, res que no es coneix es pot estimar. Jo li
recoman que vostè tengui una mica d'inquietud per conèixer
què és el que la nostra gent ha estat capaç de fer fora
d'aquesta terra, tengui coneixement, per exemple, de la
defensa dels nostres empresaris que fa el Govern balear i
dels nostres treballadors, tengui coneixement fins i tot dels
nostres empresaris naturalment, i els primers al país de
Cuba, tengui coneixement, per exemple, com s'ha
aconseguit que la Llei Helms Burton fa un parell de dies ja
hagi deixar de tenir vigència a Estats Units, tengui
coneixement de com nosaltres sempre amb orgull
defensarem el que és nostre. I no oblidi també que l'activitat
turística, activitat que ens caracteritza, probablement sigui,
si m'apura, l'èxtasi del liberalisme econòmic.



2866 DIARI DE SESSIONS / Núm. 70 / 22 d'abril del 1997

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Conclòs el debat, aquesta presidència
interpreta que una norma bàsica, en aquest cas de la
interpel•lació, quan he donat el torn al president de la
Comunitat Autònoma, he dit que s'obria un torn incidental, he
mirat el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, per dir que
ell tornaria a intervenir, el torn l'ha tancat el Govern, s'ha de
guardar un equilibri d'intervencions, s'han produït tres
intervencions per part del Grup Parlamentari Socialista, tres
intervencions per part del Govern de la Comunitat Autònoma i,
en tot cas, com que no vull sostreure cap possibilitat d'aquest
debat ni és la meva intenció, dir-li que si vostè vol fer ús d'un
altre torn, el debat el tancarà el Grup Parlamentari Socialista
que és qui ha presentat la interpel•lació, per guardar l'equilibri
en les intervencions, tal com estableix el Reglament. Si no, jo
don per tancat el debat amb la intervenció del president.

III.1) Moció RGE núm. 2133/97, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern en
relació amb la creixent contractació de places turístiques en
l'especialitat de "tot inclòs", derivada de la Interpel•lació RGE
núm. 5900/96.

Passam, idò, al següent punt de l'ordre del dia, que fa
referència a mocions, la primera és la presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern en relació
amb la creixent contractació de places turístiques en
l'especialitat del "tot inclòs". Per fer-ne la defensa, té la paraula
el Sr. Joan Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Socialista presentam aquesta moció derivada del
debat de la interpel•lació sobre el "tot inclòs" que va tenir lloc
el passat dia 8 en aquest parlament. Creim que en el curs del
debat del passat dia 8, es produïren dos fets importants que cal
ressaltar per la importància que poden tenir per a la solució
d'aquest problema de cara al futur. El primer va ser la
unanimitat que es va produir per part de tots els grups de la
Cambra, en el sentit de manifestar la seva preocupació per la
constant implantació d'aquesta modalitat i les conseqüències
que aquesta pràctica comercial pot tenir per a l'economia de les
nostres illes. I, el segon, les paraules del Sr. Conseller de
Turisme anunciant, davant el ple, la seva preocupació i la ferma
decisió d'actuar mitjançant inspeccions als establiments hotelers
que practiquen el "tot inclòs" per tal d'assegurar que en tot
moment es compleixin les normes vigents en matèria de qualitat
i consum, i crec recordar també que de treball.

Però dins aquests fets positius que es donaren al debat de
la interpel•lació, des del Grup Parlamentari Socialista no
podem oblidar que el tema del "tot inclòs" no és nou, ja que
des de fa temps hem vingut reclamant al Govern la seva
intervenció en aquest tema, i sempre hem rebut
contestacions inconcretes i sense cap compromís en ferm
per intentar acabar amb el "tot inclòs" a les nostres illes. Tal
vegada, l'únic compromís ha estat les inspeccions que com
és evident poden suavitzar el problema, però no és la
solució. Cal recordar també que segons consta en una
resposta del mateix govern, dins aquest parlament, ni tan
sols aquestes s'han dut a terme d'una forma expressa i
regular als establiments que practiquen el "tot inclòs".

Per tot això i per la lògica preocupació del nostre grup,
avalada per molts de petits empresaris i treballadors del
sector, preocupats pel seu futur i per les conseqüències que
el "tot inclòs" pot tenir a l'economia de les nostres illes, és
pel que vàrem presentar la interpel•lació i avui com a
conseqüència, presentam la moció consegüent per a la seva
consideració. Moció que, des del Grup Parlamentari
Socialista, esperam que sigui aprovada per l'assentiment de
tots els grups de la Cambra, ja que, com havíem dit abans,
uns amb uns termes i uns amb uns altres, en el debat de la
interpel•lació, va semblar que estàvem tots d'acord amb el
problema. I l'únic que pretén aquesta moció és intentar
controlar i si és possible acabar amb aquesta pràctica que
afecta d'una manera directa a tot el teixit comercial i social
de les zones turístiques de les nostres illes.

Com a proposta d'acord, el Grup Parlamentari Socialista
proposam, com a primer punt que el Parlament de les Illes
Balears, una vegada constatada que la pràctica del "tot
inclòs" és una pràctica perjudicial per al conjunt de la
indústria turística de les nostres illes, insti el Govern de la
Comunitat Autònoma a reunir totes les parts implicades en
aquesta pràctica comercial i entre tots cercar les solucions
i els compromisos més adients per acabar amb aquesta
pràctica a les nostres illes. Evidentment, com no pot ser
d'una altra manera, sempre respectant la llibertat comercial
i la normativa vigent.

Com a segon punt, proposam que el Parlament de les
Illes Balears insti el Govern a dur a terme les inspeccions
necessàries per garantir que els serveis turístics que es
prestin a aquests establiments tenguin la qualitat i les
garanties sanitàries que correspon al nostre ordenament
turístic i de consum, i si bé el Govern ja va anunciar que ho
faria, crec que si sap que compta amb el suport del
Parlament, encara li donarà més legitimitat amb aquestes
inspeccions.

Quant al tercer i últim punt de la moció, constatar que el
Parlament de les Illes Balears mostra la seva preocupació
per la implantació i el constant creixement de la pràctica del
"tot inclòs" a les nostres illes, per les negatives
conseqüències que això pot tenir per a tota la indústria
turística, així com per a milers de petits empresaris i
treballadors d'hostaleria, i, com a conseqüència d'això, instar
el Govern a regular aquesta pràctica.
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Com poden veure, senyores i senyors diputats, són tres
propostes d'acord que per una banda busquen el diàleg seriós i
responsable entre el Govern i les parts implicades, especialment
els hotelers i els tour operators i per una altra extremar el
control sobre la qualitat, així com un esforç per part del Govern
de regulació d'aquesta pràctica, si finalment, com sembla ser, no
és possible eradicar-la de les nostres illes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Intervencions dels altres grups?
Per part del Grup Parlamentari Mixt, Sra. Munar. té vostè la
paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Unió
Mallorquina ha repetit en reiterades ocasions els perjudicis que
una generalització de la pràctica del "tot inclòs" pot suposar per
a unes illes que viuen i se sustenten econòmicament del turisme
i de totes les seves activitats complementàries. El "tot inclòs" a
més de ser una pràctica importada d'altres zones turístiques,
unes zones turístiques que són molt manco madures que la
nostra i on no hi ha uns serveis d'oferta complementària adients,
no responen a una estratègia determinada de les nostres
empreses turístiques, les empreses d'aquí, sinó que es tracta, en
la majoria de casos, d'una imposició dels tour operators que
l'han importada d'altres indrets i destinacions turístiques.

En aquest sentit, una generalització d'aquesta pràctica, creim
que suposaria conseqüències importants com podria ser la
pèrdua de qualitat i de competitivitat, també la degradació dels
serveis turístics i de les mateixes zones turístiques. Duria un
control de la major part del negoci turístic, per part dels
majoristes instal•lats als mercats emissors, i també la pèrdua de
la competitivitat de les nostres empreses turístiques, sotmeses
totalment a les directrius d'aquests tour operators. També hi
hauria una conseqüència sobre l'economia global de les nostres
illes que podríem denominar dels rendiments decreixents, i això
ens afectaria, no tan sols el sector turístics, sinó tots i cadascun
dels mallorquins.

Això vol dir que si l'oferta hotelera es degrada, si l'oferta
turística complementària també, i si el mateix passa amb les
zones turístiques i l'entorn, també es degradarà la qualitat i els
ingressos turístics, que avui per avui suposen el 40% del PIB a
les Illes, i si tenim en compte i comptam tot el sector de serveis,
que en gran part és induït pel turisme, podríem arribar al 80%
del PIB. 

En aquest sentit i deixant de banda els futuribles, totes les
institucions creim que tendrien l'obligació de vetllar per un
turisme i uns serveis turístics de qualitat, encara creim que
som a temps d'evitar la degradació de la nostra principal
indústria, i des de les institucions hem de continuar amb
l'esforç que se'ns demana des del sector turístic i que ens
demana la ciutadania en general per tal d'oferir un entorn
cuidat, preservat, i el "tot inclòs" és, al nostre entendre,
oposat al que significa qualitat, és per això que el Govern té
la responsabilitat d'evitar que aquest fet es converteixi en
una pràctica generalitzada i assumida.

Per tant, Unió Mallorquina creu que la moció proposada
pel Grup Parlamentari Socialista recull aquesta preocupació
i proposa solucions per tal d'evitar la proliferació d'aquesta
pràctica. Creim que tant el Govern com el Parlament
haurien de considerar la proposta. Unió Mallorquina
manifesta el seu suport a aquesta moció, encara que en el
seu moment no tenguéssim el suport del que era una
pràctica que crèiem també contrària al que és la qualitat
turística, com era el (...). No obstant això, creim que si bé no
(...) és una passa positiva cap a un futur millor turístic.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida ja va
manifestar al debat de la interpel•lació que ha motivat
aquesta moció la seva opinió global sobre el "tot inclòs". En
aquells moments dèiem que pensam que és una pràctica que
és incompatible amb una política turística de qualitat, que
cridi al turisme de qualitat, també és contrària a la generació
d'ocupació. Per tant, manifestam que estam d'acord amb la
primera part d'aquesta moció on es parla que el "tot inclòs"
es considera perjudicial per al conjunt de la indústria
turística balear i insta el Govern balear a reunir-se amb els
representants legals dels tour operators i dels establiments
hotelers per tal de cercar solucions i els compromisos
adients.

Pensam que aquesta reunió també podrien ser convidats
tots els sectors implicats, per tant, els agents socials o
empreses o associacions d'empresaris, no només
d'establiments hotelers, per tal de trobar fórmules adients
per eradicar aquesta pràctica turística. Pensam que aquesta
possible reunió (...) hauria de valorar-se l'anàlisi i la
quantificació real del problema, l'avaluació de les causes
que demanden el "tot inclòs" i les possibles disposicions
legals que serien necessàries sobre aquesta pràctica.
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També dèiem, a la nostra intervenció anterior, que hi pogués
haver una declaració institucional del Govern balear contrària
al "tot inclòs". La moció planteja en el seu apartat tercer que la
declaració institucional, o aquest tipus de declaració, fos des del
Parlament, que mostri la seva preocupació i que insti el Govern
a regular aquesta pràctica. Seria més contundent, pot ser, que el
Govern, a través dels seus responsables, especificàs tot allò
negatiu que té el "tot inclòs" per a les nostres illes, però, així i
tot, consideram positius els termes amb els quals està escrita la
moció en el seu apartat tercer.

El segon apartat, consideram que també és positiu tal com es
planteja, que el Govern, mitjançant els serveis d'inspecció,
dugui a terme aquests controls rigorosos i periòdics. Volem
recordar que per part del conseller de Turisme es va avançar una
idea semblant en el debat de la interpel•lació. Però pensam que
és convenient aquesta relació interconselleries, tal com
especificava el conseller de Turisme en aquells moments, també
parlava de la Conselleria de Treball, no  només de les de Sanitat
i Turisme. Pensam que és important que es puguin dur a terme
aquests tipus de controls per tal de mostrar una determinada
actitud cap al "tot inclòs".

Finalment, només vull especificar que pot ser nosaltres
hauríem insistit més en el tipus de normativa legal, la referència
legal que hauria de plantejar-se per eradicar aquesta pràctica,
s'haguessin pogut plantejar una sèrie de normes que reglamentin
els mínims que han de tenir els establiments i, per tant, posar
entrebancs a aquesta pràctica del "tot inclòs". També recordam
les paraules del Sr. Conseller a l'anterior debat, parlava que
demanar disposicions legals no era suficient i no era allò que
s'havia de plantejar. Nosaltres pensam que és possible que la
normativa legal no fos suficient, però també és necessari un
tipus de normativa per eradicar aquesta pràctica a les nostres
illes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. A la
interpel•lació dèiem que cercar de millorar l'oferta turística ha
de ser el nostre primer objectiu. També ens demanàvem quina
política feia el Govern en relació al "tot inclòs". La veritat és
que les explicacions que ens varen donar el conseller de
Turisme i el portaveu del PP no ens llevaren del tot la
preocupació. Vàrem avançar, això sí, però no llevaren la
preocupació que sent el nostre grup davant aquesta modalitat.

Per a nosaltres, allò que és més greu és que encara es pugui
pensar i creure que el "tot inclòs" només sigui una moda que
passarà i desapareixerà de les nostres illes. Ens trobam davant
un govern jo diria que amb contradiccions, per una part
reconeix que aquesta pràctica és negativa per a les Balears, i a
la vegada ens diu que no cal preocupar-se, creient que aquesta
modalitat no s'imposarà. El Grup Nacionalista-PSM creu que el
Govern cau, o pot caure, dins un error que podria ser greu per
a la nostra indústria turística, per a la nostra oferta turística.

Nosaltres pensam, al contrari que el Govern en algunes
coses, que si no reacciona clarament i urgentment davant
aquesta moda, el "tot inclòs" es pot imposar fàcilment,
passant de ser només una moda a ser una realitat que ens
portarà a un tipus de client cada vegada amb menys poder
adquisitiu, tirant per baix la política que fins ara s'ha intentat
per millorar la qualitat, que s'ha intentat dur endavant i que,
com manifestava el president Matas (...), aquesta era i havia
de ser, juntament amb la de rompre l'estacionalitat, un dels
pilars de la seva política turística. Ens temem que, una
vegada més, aquestes manifestacions es puguin quedar
només en paraules. La moció del Grup Socialista ens permet
discutir el que per a nosaltres pot ser, a la llarga, un dels
greus problemes per a la nostra oferta turística
complementària, si no hi posam remei abans que sigui
massa tard.

Segons un estudi realitzat per la Federació de
Restauració, aquesta pràctica suposaria l'aniquilament de
molta d'aquesta oferta complementària. Jo deman aquí de
què ens serveix aprovar lleis, com la que vàrem aprovar de
modernització de l'oferta complementària, si no es pot
aturar, si no som capaços d'aturar una pràctica que fa que el
turista sols utilitzi els serveis que ja té pagats dins l'hotel.
De què ens serveix gastar-nos milers de milions públics per
millorar un entorn, construir passejos i zones verdes si, per
altra part, s'ofereix al turista de tot perquè no surti de
l'hotel? La moció intenta obrir vies per controlar, regular,
aquesta pràctica que pot anar, de fet, segons les nostres
darreres informacions, va a més cada dia que passa,
provocant la preocupació creixent no sols, com deia, de la
nostra oferta turística complementària, sinó també del propi
sector hoteler de les nostres illes que veu com aquesta
modalitat va en augment i el que això pot significar pel futur
de la nostra oferta.

L'oferta del "tot inclòs", en principi practicada només per
tour operators britànics, també comença a calar en els
alemanys, com manifestava recentment el director
comercial d'un tour operator d'aquests alemanys, que ja ha
inclòs aquesta modalitat al seu catàleg i que l'any 97 ja té
contractats alguns hotels amb el "tot inclòs". El Grup
Nacionalista-PSM té coneixement que aquesta pràctica es
durà a terme durant l'any 97 a les zones d'Alcúdia,
Palmanova, Magalluf, cales de Mallorca, Cala Millor, Cala
Ratjada i la Platja de Palma. També hem pogut llegir
declaracions de batlles del mateix PP sol•licitant regular i
controlar aquesta pràctica ja que se senten preocupats de
veure com augmenta dins el seu terme municipal.
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Hauríem de demanar seriosament si aquesta modalitat ens
convé, i si la resposta és clara com la nostra, que és no, fer tot
el possible per eradicar, o al menys regular, aquesta pràctica. El
Grup Nacionalista-PSM creu que estam davant un dels
assumptes seriosos per al nostre futur turístic si aquest no es
tracta amb la importància i l'aprofundiment que cal. Ens omplim
la boca per parlar de qualitat i per diversificar la nostra oferta i,
llavors, permetem pràctiques on l'àrea de coneixement i d'oci
per als turistes es limita a les quatre parets de l'hotel. La moció
del Grup Socialista entén que és pot i s'ha de regular aquesta
pràctica, perquè pensam igual, votarem a favor de tota la moció
ja que no podem esperar regular aquesta modalitat quan la
majoria dels hotelers la practiquin cobrant preus miserables i
fent desaparèixer milers d'establiments i llocs de feina.

El punt primer de la moció considera que la pràctica del "tot
inclòs" és perjudicial pel conjunt de la indústria turística balear,
ara sabrem si el Grup del PP pensa el mateix. Els tour operators
estan jugant fort, fent tot tipus de maniobres i pressions per
aconseguir que els hotelers segueixin i acceptin les seves
propostes de rebaixes de preus, i que també acceptin la
modalitat del "tot inclòs" a molts dels seus establiments.
Entenem que és important davant aquest fet que el Govern
reuneixi els tour operators, com demana la moció, i les
associacions hoteleres per cercar solucions, donant a entendre
que la pràctica del "tot inclòs" no és bona ni interessa a les
Balears, encara que aquest suposi, en principi, uns majors
ingressos i una seguretat sobre la despesa turística dels mateixos
tour operators i hotelers. No és difícil preveure, però, que allò
que avui pareix un impuls per guanyar doblers, a la llarga, es
convertirà en un arma perillosa per als mateixos hotelers.

Sabem que hi ha associacions hoteleres que intenten no
caure en la trampa del "tot inclòs", recomanant als seus afiliats
que no agafin aquesta modalitat ja que els resultats que es
coneixen han baixat molt la qualitat turística i s'ha pogut
comprovar com els turistes d'alguns establiments que tenien el
"tot inclòs" dins l'any 96 no mostren cap altre interès que no
sigui el servei de bar. Sabem també que la sobreocupació ha
estat la tònica d'alguns dels hotels que l'estiu del 96 practicaren
el "tot inclòs", amb els problemes que això ha suposat tant pels
hotels com pels hotelers que han hagut de rebre la
sobreocupació d'aquests altres amb el "tot inclòs".

Pel Grup Nacionalista-PSM, -i acab-, és important que el
Parlament de les Illes Balears es pronunciï en contra d'aquesta
modalitat i doni suport a totes aquelles associacions hoteleres i
hotelers que afavoreixen un producte d'actualitat que també
estan en contra del "tot inclòs". Per això, esperam que aquesta
moció d'avui s'aprovi i que podem treballar tots perquè aquesta
modalitat no sigui inclosa dins el catàleg dels tour operators i
que cap hoteler d'aquestes illes accepti aquesta modalitat.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular,
intervé el Sr. Pere Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Com
molt bé s'ha dit, fa aproximadament dues setmanes, ja
vàrem tractar aquí, a través d'una interpel•lació que va
presentar el Grup Socialista, cada grup va intentar explicar
la preocupació que representava per cadascun de nosaltres
aquesta pràctica, que pareix que s'ha posat de moda
últimament, que representa un sector molt petit de la
demanda turística de les nostres illes, del "tot inclòs". El
propi conseller, en la seva intervenció, ho va expressar,
també aquest portaveu que els parla, amb els matisos que
crec que eren necessari fer, idò, també vàrem tenir ocasió de
fer-ho.

El portaveu del Grup Socialista avui ens ha dit que,
efectivament, ell reconeixia, i de les explicacions del
conseller, que s'havien produït fets positius. Nosaltres també
pensam el mateix, però, així i tot, es veu que no han estat
prou positius perquè encara ens presenta una moció amb
tres punts concrets. M'agradaria, com hem dit al torn de
preguntes, (...) fins i tot el mateix portaveu de Grup
Socialista, que ha expressat la preocupació que hi pot haver
davant alguns alarmismes, algunes notes de premsa o
algunes informacions que es puguin donar, també
m'agradaria fer una crida a la responsabilitat de tots els
grups polítics d'aquesta cambra i demanar que no
magnifiquin massa les coses, perquè pareix que quan venim
aquí, no només amb aquest tema concret i parlant de
turisme, pareix que ho volem magnificar molt. Hem de tenir
en compte que això es trasllada a l'exterior i, després, es
poden produir aquestes notícies negatives, que no hem de
crear aquest alarmisme que, a vegades, cream, en aquest
tema en concret, el podríem crear.

Pareix ser que el "tot inclòs" és el mal del nostre sector
turístic i que el "tot inclòs", fins i tot, pot acabar amb totes
les empreses d'ofertes complementàries. Per favor, senyors,
en primer lloc, algunes pràctiques del "tot inclòs" poden ser
dolentes per a la nostra oferta turística sempre que un servei
no es dóna amb les degudes condicions, sigui "tot inclòs" o
sigui només una part inclosa, és negatiu per a la nostra
indústria turística, sigui el tipus de servei que sigui. No crec
que això pugui fer el mal, en aquests moments, del que és la
facturació de l'oferta complementària. Per ventura, l'oferta
complementària, en alguns moments, també ha de tenir
imaginació i oferir una qualitat de servei en relació preu i
qualitat que pugui ser competitiu amb els altres, i no entrar
en pràctiques, fins i tot, -com vaig anunciar l'altre dia-, que
també hi entren i són preocupants, ni tan sols les vull
anomenar.
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Com va dir el conseller l'altre dia, el Govern és conscient
d'aquest tema, perquè jo crec que tots els que hem tengut ocasió
de seguir l'evolució, durant aquests darrers mesos, fins i tot, als
fòrums, -crec que més o menys es pot dir (...)-, com poden ser
les fires turístiques, (...), s'ha expressat davant els tour operators
quina era la preocupació que tenia el Govern i quin era el perill
que nosaltres pensavem que podia produir aquesta pràctica. No
només ha fet això, sinó que, per altra banda, amb els
instruments legals que té el Govern d'aquesta comunitat
autònoma, que són les inspeccions tant dins l'àrea de turisme
com dins l'àrea de sanitat, idò, ha practicat una sèrie
d'inspeccions per garantir, -no evitar, perquè sabem que no es
pot evitar-, que els serveis que es donin en aquelles indústries
que han ofert el "tot inclòs" siguin unes garanties que vagin
d'acord amb la qualitat que és necessària.

Creim, -entraré una mica dins l'apartat número 1-, que és
molt difícil dir que el Govern, malgrat tot el que ha fet, (...) als
tour operators quan han anat a fires o han fet als fòrums que hi
ha empresaris, que el Govern convoqui a cadascun dels
representants legals a una reunió per explicar els perills del "tot
inclòs". Permeti'm que digui que moltes vegades, per ventura
tenim responsabilitat de Govern a un lloc o a l'altre, ens resulta
molt difícil que, quan convocam tant als representants legals
dels tour operators com als representants legals dels hotelers,
venguin, fins i tot quan hi ha coses que són d'un interès seu.
Ara, imaginin quin èxit podria tenir una reunió convocant els
representants legals dels tour operators, que no sabem on són,
convocant els representants legals dels hotelers per dir que els
volem prohibir una cosa que legalment no els podem prohibir,
i que nosaltres creim que hi ha un dret a la llibertat comercial,
a la llibertat empresarial, que entre (...) poden fer un contracte,
(...) de la Conselleria de Turisme, o el Govern, en aquest cas
concret, vigilar, -com he dit abans-, que els serveis que es donin
siguin de qualitat i d'acord amb la categoria. Per tant, nosaltres
entenem que com això no és, en aquests moments, el que
nosaltres pensam que s'ha de fer, al primer punt li direm que no.

Al punt número 2, que té dos apartats, l'apartat a) i l'apartat
b), -permeti'm que recordi una vegada més que, ja ho he dit
abans, que el Govern ho està fent-, tampoc no volem un titular
o unes declaracions de l'oposició dient que el Govern s'oposa a
inspeccionar establiments que fan el "tot inclòs", que sé que, per
ventura, si no em sabés explicar prou bé, això es podria produir,
aquests tipus de declaracions. Ho feim, ho fa, millor dit, el
Govern. Millor dit, ho feim, perquè després vull fer una
matisació en aquest punt. Aquí ens demana, l'apartat a), que els
serveis que es donin tenguin, en tot moment, el nivell de
qualitat que correspon a la categoria de l'establiment. Diu que
aquestes inspeccions les ha de fer el Govern. Jo vull recordar
aquí que els consells insulars de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera, tenen les competències en matèria
d'ordenació turística, per tant, jo crec que aquí hem de fer
aquesta matisació (...) el Govern o l'òrgan corresponent que, en
aquest cas, seran els consells insulars. Li direm que sí.

L'apartat b), que els productes alimentaris i les begudes que
se serveixin a establiments que practiquin el "tot inclòs"
comptin amb les garanties sanitàries i de qualitat que marqui la
normativa vigent en aquestes matèries, també, nosaltres direm
que sí, perquè, malgrat que he dit que es venien fent, entenem
que és una cosa que ve reglada, per tant, com que ve reglada i
per llei, no tenim cap inconvenient en complir (...) la legislació
vigent.

Quant a l'apartat número 3, nosaltres pensam, el nostre
grup, el conseller ja ho va dir aquí, en aquesta tribuna, en el
moment de la interpel•lació, però, primer, pensam en el que
he dit abans, en la llibertat que poden tenir les empreses en
el moment de contractar, una altra cosa són els serveis que
han de donar. Però, tot i això, sense excloure que en un
moment determinat, si les circumstàncies ho aconsellin, no
es pogués crear normativa, no només per al "tot inclòs", sinó
per tot allò que es pensi que quedi fora de reglamentació
que s'hagués de reglamentar, jo crec que en aquests
moments, si partim de la base que donam suport al punt
número 3, que el punt número 3 és el punt que ens pot donar
llum després de les inspeccions, de saber si aquesta pràctica
és tan greu com nosaltres pensam, si es cometen molts
abusos, si no en cometen, nosaltres pensam que hi ha
legislació, -em referiré només a la turística, no em referiré
a la sanitària-, i supòs que també vostès la coneixen com jo,
hi ha legislació turística suficient per combatre amb les
armes legals necessàries aquest tipus d'activitat, i no creim
que en aquests moments sigui necessari fer reglamentació
nova. Al contrari, jo crec que ja estam legislant molt, i si hi
ha massa intervencionisme arribaria un moment que, quasi
quasi, els hauríem de dir com haurien de posar les cerveses
(...) perquè estiguéssim satisfets al moment de servir-les.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, vull agrair a tots els grups parlamentaris que
han manifestat el seu suport a aquesta moció, també,
evidentment, als que no donen suport del tot, només en part,
però crec que (...). Com dic, vull agrair a tots els grups que
han donat suport a aquesta moció, si bé ha estat una
iniciativa del Grup Parlamentari Socialista, la resta de
portaveus que han intervengut, sobretot de l'oposició, tan
avui com el dia de la interpel•lació, han demostrat tenir una
gran preocupació i un coneixement del problema del "tot
inclòs" fins i tot superior al d'aquest portaveu que els parla.
Així com havíem dit en la primera intervenció, creim que
aquest hauria d'haver estat el sentit de tots els grups sense
excepció, perquè a la moció presentada la podem qualificar
de moltes maneres, de poc atrevida, de falta de concreció,
-alguns portaveus fins i tot han fet algunes objeccions en
aquest cas-, de no demanar una legislació concreta per al
"tot inclòs", etc. Però el que no podem dir és que no sigui
una moció perfectament assumible per tots els grups, fins i
tot pel Govern.
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He de dir que no esperava que el grup parlamentari
majoritari no li donàs suport en conjunt, que s'hagi limitat
només a donar suport a al que va manifestar el conseller de les
inspeccions. Però, com dic, al marge d'això, no esperava que no
li donassin suport, només crec que respon al que ja ens tenen
acostumats, les coses que vénen dels grups de l'oposició no
reben suport, perquè no vull pensar que les manifestacions, -
avui no s'ha dit aquí, l'altre dia sí que va sortir-, del Sr. Rato,
vull recordar que ha estat l'única persona amb càrrec
institucional que s'ha manifestat a favor del "tot inclòs", hagin
tengut un efecte boomerang amb els seus companys de viatge,
de les Illes Balears. El problema no és que el Sr. Rato digui que
el "tot inclòs" és el futur turístic de les Illes Balears i que
demostri un desconeixement absolut de la realitat del sector
turístic de les nostres illes. El problema és que el Govern i el
Partit Popular de les Illes Balears hagin, -alguna cosa s'ha
avançat-, canviat d'actitud a partir d'aquestes manifestacions,
perquè jo voldria recordar algunes manifestacions de persones
vinculades al Partit Popular que tenen alguna responsabilitat,
que abans d'aquestes manifestacions, idò, tenien una actitud
totalment diferent a l'actual, fins i tot, molt diferent. Per
exemple, el director general de Tourespaña, "espero que los
empresarios de Baleares no caigan en el todo incluido, porque
tienen una oferta complementaria excelente y esto sería su ruina
y muchos tendrían que cerrar". Josep Juan i Cardona, conseller
d'Indústria, que ara no és aquí, "el "tot inclòs" no és convenient
per a les nostres illes, esper que això no s'implanti". Miquel
Ramis, batlle d'Alcúdia, "la meva màxima preocupació és la
pràctica del "tot inclòs" en el meu municipi" i demana al
Govern la paralització d'aquesta modalitat comercial. Per tant,
el Sr. Ramis ja està en desacord amb vostè, demana, per una
banda, que el Govern intervengui en aquesta modalitat. Joan
Flaquer, actual conseller de Cultura i anteriorment conseller de
Turisme, "all inclusive és una oferta perversa i, des de la
conselleria, la veiem amb molta preocupació". Cristòfol Triay,
president del Consell de Menorca, "l'implantació del "tot inclòs"
farà molt mal a l'oferta complementària i afectarà negativament
la imatge turística de Menorca". Cristòfol Soler, expresident del
Govern, "som conscient que el "tot inclòs" pot desembocar en
un futur tràgic per al sector turístic de les nostres illes".
Manifestacions, en aquest sentit, en podríem trobar moltes, fins
i tot, seves, Sr. Palau. Per tant, és evident que el seu vot en
contra del primer punt i del darrer, del tercer, només pot
respondre a algun d'aquests motius, per sistema, com ja havíem
assenyalat, per un canvi de criteri del Partit Popular sobre el "tot
inclòs" o per no tenir la voluntat d'intervenir per tal d'acabar
amb aquesta pràctica a les nostres illes. Tot el que vostè m'ha
dit, Sr. Palau, sobre el que nosaltres demanam, vostè sap que no
és veritat i fins ara no s'ha fet res per acabar amb el "tot inclòs"
a les nostres illes. Únicament són excuses per no donar suport
a aquests dos punts que, si bé, com he dit abans, és una proposta
perfectament assumible per tothom, milloraríem el que vostès
volen aprovar.

Però, permeti'm recordar, -perquè també he fet
referència en aquest tema-, que el problema del "tot inclòs"
el tenim aquí, a les nostres illes, i del vot o de les accions
que s'hauran de fer en el futur per part del Govern dependrà
que això es pugui controlar i que no es converteixi en un
problema encara més greu. Els treballadors, els petits
empresaris i els sectors que intervenen en tota la xarxa
comercial de les nostres illes seran qui més ho patiran, no
tendrà volta de fulla una vegada que aquest mal s'hagi
produït i aquestes zones hagin perdut tot l'atractiu que
havien tengut, que encara tenen, però hem d'estar alerta
perquè el problema del "tot inclòs" fa que baixi la qualitat
dels productes, baixi la qualitat de les zones i, en definitiva,
perdin tot l'atractiu que tenien i que esperem que puguin
seguir tenint en el futur. Vostè m'ha dit...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, perquè...

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Vull acabar, perquè m'ha
preocupat que el Sr. Palau em digués que el Govern no tenia
capacitat, -això he entès-, de convocar als sectors
comercials que operen a les nostres illes. Crec que si el
nostre govern, el Govern de la Comunitat Autònoma, no té
capacitat per convocar als sectors comercials que operen a
les nostres illes, molt malament anam en aquesta comunitat
autònoma. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Palau, per tancar la
qüestió, molt breument, per favor.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Començaré pel final. Jo no he dit
que el Govern no tengui capacitat per convocar a aquests
sectors. Jo he dit que els diferents sectors tenen llibertat per
contractar entre ells i que, moltes vegades, quan es
convocaven reunions per temes que els interessaven, no
venien, menys vendrien quan és un tema sobre el qual no
tenim cap argument legal per fer-los comparèixer i per fer-
los complir.

També vull declarar que jo no aplaudesc el "tot inclòs",
per tantes manifestacions pareix que jo aplaudesc el "tot
inclòs". Jo no aplaudesc, ni jo ni el Govern l'aplaudim, ni
deim que sigui bo. Crec que hem expressat la nostra
preocupació, però amb la prudència amb la qual crec que
s'han de fer les coses.
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Per acabar, he de dir que el Sr. Marí i Serra diu que
segurament no votam aquesta moció perquè ve de l'oposició.
No, no la votam perquè hi ha dos punts amb els quals no estam
d'acord. Estam d'acord amb el punt segon i votam. O perquè el
Sr. Rato ens ha dit que havíem de votar en contra, bé, jo li vull
dir al Sr. Marí i Serra que el Sr. Rato i jo parlam molt sovint de
moltes coses, però del "tot inclòs" encara no hem tengut temps
de parlar, un dia ho farem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Conclòs el debat, passam a la votació.

A la vista de les intervencions passam a votar el punt
número 2 d'aquesta moció.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del punt
número 2, es volen posar drets, per favor? Poden seure, moltes
gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per unanimitat.

Passam a votar els punts números 1 i 3 de la moció.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor? Poden seure, gràcies.

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

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queden
rebutjats els punts 1 i 3 d'aquesta moció.

III.2) Moció RGE núm. 2134/97, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a incompliments de les
obligacions contractuals per part de la Companyia
Concessionària del Túnel de Sóller S.A., derivada de la
Interpel•lació RGE núm. 671/97.

Passam a debatre la darrera moció, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a incompliments de les
obligacions contractuals per part de la Companyia
Concessionària del Túnel de Sóller, S.A., derivada de la
interpel•lació número 671/97. Per presentar aquesta moció, té
la paraula el portaveu del Grup Socialista, Sr. Triay.

Deman als serveis d'aquesta cambra la introducció del text
complert d'aquesta moció en el Diari de Sessions.

1.- El Parlament de les Illes Balears reprova les actuacions
dels governs del Partit Popular que han permès que el Túnel de
Sóller que havia de ser construït pel concessionari en 2 anys hagi
tardat 8 anys en posar-se en servei.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern ala
resolució del contracte de la concessió del Túnel de Sóller a la
"Companyia Concessionària del Túnel de Sóller, S.A.", pels
greus incompliments en el termini de posada en servei del túnel
i a gestionar directament l'obra, permetre l'ús gratuït del túnel
a tots els ciutadans.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

 Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
primer punt de la moció demana una valoració política de la
responsabilitat del Govern en els sis anys de retard en
l'entrada en servei del túnel de Sóller. Si els diputats
actuassin baix els efectes d'un sèrum de la veritat, el resultat
de la votació seria indubtablement unànime, perquè aquí, en
el seu fur intern, no està convençut de la complicitat del
Govern en els incompliments greus de les obligacions del
concessionari del túnel de Sóller. Si les consciències més
endurides per la vida política, si les consciències més
petrificades per la moral sectària, bo és allò que fan els
nostres i dolent (...), podien impedir una votació unànime.
Senyores i senyors diputats, qui pot defensar políticament
l'actuació del Govern balear, dels governs durant els vuit
anys en la qüestió del túnel de Sóller?, ningú. Però no hi ha
màquina de la veritat per contrastar les votacions, no hi ha
control antidrogra de les consciències i és, per tant,
necessari recordar algunes coses, algunes dades, que
justifiquen la reprovació de les seves actuacions.
Reprovació política que correspon al Parlament, com
correspon a la justícia establir les responsabilitats penals.

El Govern balear en relació al túnel de Sóller, des del
1988, no ha pres cap decisió important que no hagi estat
injusta, il•legal o de desistiment dolós de les seves
obligacions. Mai no va fer complir la llei, ni les bases, ni les
clàusules del contracte. Mai no va considerar que les
pròrrogues en el termini de construcció i entrada en
funcionament s'haguessin d'ajustar a les causes que
estableixen la Llei d'autopistes de peatge o el plec de
condicions generals. Causes, per cert, taxades
exclusivament com de força major o imputables
exclusivament a l'administració. Pel Govern res d'això no
tenia la menor importància, es va creure per damunt de la
legalitat, amb un poder intocable, invulnerable. Basta
recordar declaracions que són als Diari de Sessions, en motiu
de la Comissió d'estudi del túnel de Sóller, aquella mini
investigació que el Parlament ens va permetre, on el director
general d'Obres Públiques diu que "en las prórrogas hay un
aspecto técnico, pero hay otro que es de voluntad política del
Gobierno",  un altre moment diu que "el concesionario
acabará las obras y se habrá producido un retraso de unos
cuatro o cuatro años y pico, ¿qué significa esto?", -bé, aquí es
va equivocar perquè han estat sis, però estava dins la
mateixa línia d'argumentació-, diu, "el retraso es
irrelevante". Les pròrrogues responen, per tant, a la pràctica
del Govern, a la valoració de les necessitats de temps del
concessionari, cap d'elles a les raons taxades, aquelles que
la llei diu "sólo podrán concederse prórrogas" que legalment
estan establertes per concedir-les.
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Hi ha col•lusió del Govern i el concessionari en contra dels
interessos generals per causes aquí tractades a altres debats i
altres circumstàncies, i avui pendents de valoració per part de
la justícia. Una de les pròrrogues que es concedeixen, els
arguments que s'utilitzen per part d'un informe tècnic, no
jurídic, és que diu com que en 12 mesos serà impossible que
acabin les obres, -que és la pròrroga sol•licitada-, proposam que
n'hi donin 24. Això ho diu l'enginyera inspectora del túnel de
Sóller per part de l'administració. Per tant, en base a quina raó
de força major es concedeixen?, és una qüestió que mai es
planteja. La qüestió real és la incapacitat econòmica, que el
Govern va amargar sistemàticament enlloc d'haver-la
identificada i tallada des del primer moment, des de la primera
confirmació. Però no ho podia fer, no podia sancionar a
l'empresa concessionària perquè aquesta era una qüestió
personal i directa del president que no es podia aturar.

La responsabilitat del Govern és clara des del novembre del
1988 fins ara, des de l'adjudicació a una oferta dolenta, en mala
valoració per part de la Comissió avaluadora, aquí on la
solvència és valorada en aquesta oferta pel propi conseller
d'Obres Públiques amb zero punts, aquell famós quadre que, -no
diré que donàs la volta al món, però sí la volta a tots els jutjats-,
va sortir d'aquesta comissió d'estudi; des d'aquella adjudicació
a una oferta dolenta fins a l'actual paripé de negociar una multa
simbòlica per donar per arxivats i per liquidats els sis anys de
retard, i per justificar l'obertura d'un altre camp d'actuació que
és el de les compensacions a l'empresa concessionària per la
seva generositat.

Per això propòs a aquesta cambra una moció de reprovació
del Govern, dels governs que han intervengut al Túnel de Sóller
des del 1988 fins avui.

El segon punt de la moció fa referència a la rescissió del
contracte per incompliment greu, diu la clàusula 107 que
l'incompliment de les obligacions imposades al concessionari,
que l'administració podrà declarar la resolució per
incompliment als següents casos, i un d'ells és "per greu
deficiència en el compliment del termini de construcció, d'acord
amb els plans ofertats i aprovats de projectes i obres", i diu "per
greu deficiència s'entén la demora voluntària en la construcció
per temps superior a tres mesos", per temps superior a tres
mesos.

Aquest és un govern solidari, els anuncis ho diuen, un
govern solidari amb els seus amics, i un govern solidari amb els
compradors de les accions dels seus amics i, per tant, amb sis
anys de demora no hi troba ni tres mesos de retard injustificat,
ni hi troba ni hi trobarà, estiguin-ne segurs.

Què deia el Sr. Suárez i Jiménez que a l'any 1994 era el
representant de FOCSA, de Fomento de Construcciones y
Contratas, SA, l'empresa constructora del Túnel de Sóller,
quan va comparèixer aquí, davant la comissió
parlamentària, deia: "Cuando vimos como empresa
constructora que no cobrábamos las certificaciones normales
de obra, como medida de presión, paralizamos las obras en
una primera fase", diu, "se han producido dos o tres
paralizaciones de este tipo, motivadas por penurias
financieras, hasta que ya en la última de hace dos años, del 92,
llegamos a un momento en que nuestra deuda de obra estaba
en casi 1.658 millones de pesetas, aparte de los intereses de
demora, etc.", diu, "fuimos incapaces de soportar continuar la
obra, y entonces se tomó la decisión de paralizar las obras
hasta que se encontrase la financiación adecuada para
finalizarlas". Van estar mesos i mesos les obres aturades,
però no trobarem tres mesos, ja ho veuran, ja veuran com el
Govern no trobarà tres mesos per poder considerar greu
l'incompliment i motiu, per tant, de rescissió del contracte.
I la enginyera inspectora de les obres, a un dels informes
que fa, són informes tècnics, estan molt bé, a un dels
informes que fa quan li demanen que justifiqui una de les
pròrrogues, diu que "el hecho de haber perforado tan sólo 450
metros en un año y 85 metros en tres metros, con continuos
desprendimientos y convergencias notables, refleja las malas
características de los materiales y la existencia de problemas
geotécnicos, pero ello no justifica en absoluto la paralización
de las obras durante 17 meses en esta boca, a la espera no se
sabe si de unas condiciones geológicas que indudablemente no
variarán", aquest és un dels informes que serveix per donar
una de les pròrrogues. Feia 17 mesos que les obres estaven
aturades.

Per tant, demanam la rescissió per greu deficiència al
compliment del termini de construcció del túnel. I pagar la
indemnització que correspon, òbviament, després de la
rescissió. I quina és aquesta indemnització que correspon?
Aquesta indemnització, ho diu perfectament la clàusula 5.1
del Decret d'adjudicació, diu que el pressupost d'execució
de les obres segons el projecte de construcció, que haurà de
presentar l'adjudicatari, no podrà ser en cap cas superior al
pressupost d'oferta de plica pel mateix concursant, diu "a
efectes de l'abonament d'indemnitzacions o de
compensacions, que puguin ser procedents en cas d'extinció
anticipada de la concessió". La plica guanyadora és la que
té efectes per la rescissió o extinció anticipada de la
construcció. Aquest és un tema molt polèmic, molt polèmic,
aquí en aquest parlament se n'ha parlat moltes vegades, i el
mateix conseller Reus, en la seva etapa de conseller d'Obres
Públiques, ha hagut d'aclarir molt clarament a aquest
parlament, perquè se li posava en qüestió, i així, ell ha dit,
l'any 94 que "voldria, per favor, recordar a la gent que ho ha
vist i explicar a la gent que no ho coneix, que haurien
d'agafar l'article 5.1 -l'he llegit parcialment- del decret
d'adjudicació més el contracte particular formalitzat amb el
contractista, més el document separat que apareix al seu
expedient, si vostès volen llegir això, amb tranquil•litat,
apreciaran que en aquesta relació contractual apareix una
condició indemnitzatòria que juga sempre a favor de
l'administració, si vostès volen anar, per favor a l'article 5.1
d'aquest decret, m'entendran perfectament, no diu altra cosa
que el següent: En cas d'indemnització i en el cas de
quantificació de peatges, es valor a considerar no serà mai
el del final real del cost de les obres, quant a cost, sinó
merament el preu que va ofertar el Grup Cuart al moment
del concurs". I diu a un altre moment, per acabar, "amb
l'obra acabada -que en aquell moment no hi estava- si
l'administració hagués de resoldre el contracte, hauria de
pagar una xifra a l'entorn de 3.119 milions de pessetes", el
Sr. Reus. I després torna a dir, a un altre moment, "sempre
es calcularà sobre la base de 3.119 milions més IVA". Per
tant, és clar que el Govern sap perfectament quina és la
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quantitat que hauria de pagar en cas de resolució, i a més, això,
aquesta quantitat no s'ha de pagar de cop, convé que se sàpiga,
aquesta quantitat no s'ha de pagar de cop, perquè hi ha una
clàusula que va introduir aquest parlament quan va fer el plec
de condicions, i que diu que en cas de resolució o rescissió de
la concessió, el pagament de les indemnitzacions, si resulten
legalment procedents, es realitzarà en un termini no inferior al
que assenyala el finançament de les obres al pla econòmic
financer, amb un límit mínim de deu anys qualsevol que sigui
el termini de finançament del pla. Per tant, no s'ha de pagar de
cop, s'ha de pagar amb un mínim de deu anys i d'acord amb el
pla financer de l'empresa concessionària. Una altra qüestió,
també, a tenir en compte.

Per tant, senyores i senyors diputats, el plantejament és clar,
com a mínim és clar políticament, el Govern és culpable dels
retards, la companyia concessionària ha incomplit greument les
seves obligacions quan ha tardat vuit anys per fer allò que havia
de fer en dos, la rescissió del contracte és plenament justificada,
el cost de la rescissió és el de la plica guanyadora, 3.119 milions
més IVA i, per tant, és financerament assumible per la
Comunitat Autònoma, que no s'ha de pagar de cop, sinó en un
mínim de deu anys, i també voldria afegir que mai no s'hauria
d'haver concedit el túnel a una empresa privada per a
l'explotació en règim de peatge. Els informes de la Conselleria
d'Obres Públiques o, si se'm permet, amb més precisió, de
l'antiga Jefatura de Carreteras del Ministeri d'Obres Públiques,
eren terminants, aquest no podia ser un túnel de peatge, perquè
la carretera del coll no és una alternativa gratuïta acceptable. En
aquest moment, el Govern central, el Govern d'Aznar presenta
un programa d'autopistes de peatge, i el primer que justifiquen
què és? El primer que justifiquen: "caminos alternativos,
programa de autopistas de peaje. El principal objetivo del
programa es el de mejorar la accesibilidad sin limitar la libertad
del usuario para moverse por otras vías alternativas gratuitas de
alta calidad. A la hora de escoger los tramos de autopista que se
incluyen en la primera fase del programa se tuvieron en cuenta
una serie de factores, en primer lugar la existencia de un itinerario
alternativo de alta calidad y gratuito, para que quedara totalmente
excluida la posibilidad de situaciones discriminatorias" Aquesta
és la realitat del túnel de Sóller. No hi ha un itinerari alternatiu
de qualitat, i per tant estam clarament davant una situació
discriminatòria. Per tant, no tan sols l'actuació del Govern i de
la concessionària mereixen reprovació i rescissió del contracte;
a més estam objectivament davant una situació de
discriminació, la del peatge sense carretera alternativa de
qualitat.

Aquests són els motius de la moció, que reclama, com dic,
la rescissió de la concessió del túnel, l'abonament a preu
establert en el contracte de les obres, i la gestió directa
pública de l'obra per tal que el seu ús sigui gratuït per a
tothom, sent com és una obra ben necessària. Moltes
gràcies, senyores i senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Mixt, Sra. Munar, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Una
vegada més el túnel de Sóller. Una vegada i una altra la
història del túnel de Sóller està pendent sobre el Govern de
la Comunitat com una autèntica espasa de Damocles. El que
en principi havia de ser una gran obra d'enginyeria pública,
que havia de ser a més realitzada per la iniciativa privada en
un temps del tot rècord, dos anys, s'ha convertit en el leit
motiv d'un canvi polític importantíssim dins aquesta
comunitat: presumpte finançament il•legal, prevaricació des
dels poders públics, mort pública de dos presidents, una
obra inacabada que duu vuit anys quan havia d'estar acabada
en dos. I ha costat -segons pareix ser, perquè no ho hem
arribat a aclarir mai- el doble del que s'havia pressupostat.
Tot això és cert, però el que avui presenta el Grup Socialista
amb aquesta moció és una proposta al nostre entendre
pareguda a una altra proposta que va presentar el mateix
grup en aquesta cambra a finals de l'any 95, i ja en aquella
ocasió Unió Mallorquina es va manifestar i va deixar clar el
seu dubte sobre la possibilitat que el Grup Socialista
plantejava. En aquell moment vàrem dir que realment el
Govern no compliria el que se'ns va dir a la Cambra, que era
que estaria acabat en el primer trimestre del 96; vàrem dir
tots els grups de l'oposició, també nosaltres, que no ens ho
crèiem. El temps ens ha donat la raó, realment va ser en el
97, i fa poc temps, quan s'ha pogut veure l'obra acabada; i
també vàrem dir en aquell moment que la iniciativa del
Grup Socialista era realment dubtosa, atès que rescatar la
concessió del túnel al•legant retards -que per descomptat
s'havien produït- ens preocupava per les possibles
indemnitzacions que produiria.
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Avui el Grup Parlamentari Socialista en el punt 2 de la
moció ens torna a proposar la resolució del contracte amb
l'empresa concessionària del túnel de Sóller, al•legant aquest
incompliment en el termini de posada en marxa del túnel;
incompliment que realment reconeixem, i crec que tot el poble
de Mallorca sap que s'han produït. Però també Unió
Mallorquina considera que en aquest moment la veritat és que
l'obra està acabada, que l'obra està en funcionament, que es pot
circular pel túnel de Sóller, i realment haver d'afrontar el cost
que suposaria rescatar aquest túnel, la veritat és que no entenem
en què ens beneficiaria a la ciutadania en general. Ha explicat
el portaveu del Grup Socialista que segons el contracte aquesta
indemnització no tendria per què pagar-se d'un cop, sinó que es
podria fer en deu o en més anys. A nosaltres el fet que hi hagi
possibilitats de pagar amb temps no ens deixa de preocupar,
perquè els 8.000 milions serien de totes maneres una quantitat
important a haver de pagar, sigui en 10 o sigui en 20 anys,
perquè hem de pensar que si bé el contracte va sortir en 3.000
milions, les possibles modificacions, retards, etcètera, fan que
l'obra en aquests moments estigui per damunt d'aquesta
quantitat.

Vull dir-li que Unió Mallorquina ens abstendrem a la seva
proposta, i que al segon apartat els podríem donar suport si se'ns
acceptàs una modificació de la proposta, si es digués que el
Parlament de les Illes insta el Govern perquè sol•liciti als seus
serveis jurídics, els de la Comunitat, que ens elabori en el
termini, que podria ser de tres mesos, un informe per tal que
se'ns contempli la possibilitat de realment procedir a aquesta
resolució del contracte del túnel de Sóller a la companyia
concessionària, i també quines serien les seves possibles
indemnitzacions, perquè ens demanen que prenguem acords
sobre un tema de què realment no sabem què ens costaria als
ciutadans. Si poguéssim aquesta cambra tenir aquest informe,
jo crec que tant el Govern per una part, com els grups
parlamentaris, tendríem uns pocs criteris com per poder-nos
definir sobre si això seria positiu o negatiu per a la ciutadania
en general.

Al nostre entendre, i avui per avui, el túnel de Sóller ha
perjudicat principalment a aquells que varen tenir la iniciativa
de dur-lo endavant, al propi Govern i al propi Partit Popular. En
aquest moment, i atès que el túnel depèn de la concessionària,
pot perjudicar la concessionària, i en tot cas als ciutadans de
Sóller, que tenen el benefici del túnel, si bé ells tenen la part
negativa, que és el pagament. Nosaltres, amb la quantia que fos
necessària, estaríem més per un pla d'ajudes i de suport a tota la
vall de Sóller per compensar aquest cost, que no en solucionar
la vida a la futura concessionària, perquè en definitiva en aquest
moment és la que té el major problema. Creim que demanant el
rescat i pagant per part del Govern a la concessionària, realment
els que en definitiva ens veurem perjudicats serem tots els
mallorquins i mallorquines, que haurem de pagar una
indemnització, en 10, en 12 o en 15 anys, però en definitiva
molts de mils de milions per un tema que en aquests moments
només afecta uns pobles i uns ciutadans als quals podríem
d'alguna manera compensar d'una altra manera.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Aquesta presidència entén
que vostè proposa una transacció, que quasi és una alternativa
sencera al número 2, i que per tant hauria de fer arribar a
aquesta presidència amb tots els seus termes, perquè després el
Grup Parlamentari Socialista es pugui pronunciar si l'accepta o
no.

Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, Sr.
Grosske, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Se'ns proposa una moció subsegüent a la
interpel•lació que vàrem debatre fa un parell de sessions, on
en el primer punt es reproven les actuacions dels governs
del Partit Popular que han permès el retard en les obres del
túnel de Sóller. Jo crec que és impossible redactar més
suaument aquest punt. És matemàticament impossible
redactar-ho més suaument, perquè lògicament els governs
del Partit Popular no només són responsables dels retards,
són responsables de més coses. I l'evidència de la seva
responsabilitat en els retards en tot cas és tan evident, tan
evident, que aquesta responsabilitat molt probablement
tendrà una traducció jurídica en forma de delicte. És a dir,
tan responsables són dels retards, que aquest retard i aquesta
actitud del Govern respecte d'aquest tema, probablement
tendrà figura de delicte. I en tot cas, hi ha ja instàncies de
l'Administració de justícia molt solvents que veuen indicis
de delicte en aquest comportament del Govern.

Per tant, efectivament no es pot expressar més suaument
l'actitud del Parlament davant un fet d'aquesta gravetat. Però
tampoc no hem volgut fer esmenes, des del punt de vista
d'Esquerra Unida, ajustant els termes de la moció més a la
realitat, perquè en definitiva seran les instàncies judicials les
que posin cadascú en el seu lloc al final d'aquesta qüestió.
Però, i com ja vaig expressar a la meva intervenció a la
interpel•lació, independentment d'aquesta decisió final de la
instància jurídica, el que sí està clar és que hi ha hagut uns
retards fora mida, uns retards inexplicables, uns retards que
tripliquen allò inicialment previst per a aquesta obra, i són
retards on l'Administració autonòmica, el Govern de la
Comunitat Autònoma, sistemàticament ha renunciat a
defensar al llarg de tots aquests anys els interessos de la
col•lectivitat, per defensar altres tipus d'interessos, per
motivacions etcètera, que en tot cas ja es veurà amb més
claredat quina ha estat, però que no s'han defensat els
interessos generals, que s'ha permès que aquesta obra
s'eternitzi, que no s'ha actuat com a tal part contractant
d'aquesta obra en defensa dels interessos públics, això és
més que evident, i això és el mínim que diu aquest primer
apartat de la moció.

El segon punt parla de resolució del contracte de la
concessió del túnel de Sóller, i nosaltres podem estar
d'acord amb això, perquè lògicament es donen sense cap
tipus de dubte les condicions per fer-ho, aquests greus
incompliments en l'execució de la contracta, i des del nostre
punt de vista és evident que el Govern d'aquesta comunitat
autònoma hauria d'haver resolt aquesta contracta, i hauria
d'haver donat aquesta contracta a una empresa solvent i amb
capacitat de dur-la a terme. Per tant, en coherència amb
aquesta acusació que nosaltres feim al Govern de no haver
actuat d'acord amb els interessos públics i resolt ja fa temps
aquesta contracta, podem estar d'acord amb aquesta part de
la proposta, que en principi no tendria per què suposar cap
tipus perjudici econòmic, perquè la indemnització,
lògicament, seria sobradament compensada dins el nou
règim de concessió de l'obra.
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El que passa és que en aquesta segona part de la proposta es
va més enllà d'això, i el que es demana és una cosa que ja no té
res a veure amb tot el que hem parlat fins ara, la responsabilitat
del Govern, la responsabilitat del contractista, la possibilitat de
resolució de la contracta, i del que es parla és de permetre l'ús
gratuït del túnel a tots els ciutadans. Per tant s'està diguéssim
reorientant l'obra mateixa en la seva concepció inicial, al marge
de totes aquestes vicissituds. I això sí que ja suposa un perjudici
econòmic important per a l'Administració autonòmica, des del
moment en què no hi haurà mitjà de compensar aquests doblers
que, inevitablement, hauran de ser pagats en concepte
d'indemnització.

Llavors, quan se'ns fa aquest plantejament, en aquesta
darrera frase de la moció, ens hem de plantejar diverses
qüestions: Una, efectivament hi ha aquest cost econòmic; és la
manera més rendible que té aquesta comunitat autònoma
d'emprar 3.000 i busques de milions, permetre l'ús gratuït del
túnel? És el millor ús socialment, econòmicament, políticament
més rendible el fet de rescatar aquesta concessió? Nosaltres
pensam que no. Pensam que en el règim de concessió actual,
per als propis de la vall de Sóller no és excessivament onerós el
règim de peatge; estan acollits a unes tarifes raonables, i que
realment no generen una excessiva contesta a nivell popular
dins el terme municipal afectat. En tot cas, sí que s'hauria de
treballar amb el fet que els treballadors que fan feina a Sóller,
malgrat estar empadronats a un altre municipi, sí que poguessin
acollir-se a qualque tipus de tarifa reduïda, i molt probablement
el més raonable seria la mateixa taxa de reducció que els veïns
de la vall.

Hi ha encara una tercera raó, que és de caràcter urbanístic,
malgrat que sembli que aquest tema no ve a compte en aquest
debat. Resulta que la vall de Sóller és una part molt sensible del
nostre territori, que una mica ha quedat ara sotmesa per mor de
la construcció del túnel, a una pressió demogràfica, econòmica,
potencialment molt important. I això en principi no seria greu,
no tendria per què donar peu a situacions negatives si per part
de les administracions públiques, l'Ajuntament de Sóller o el
Govern de la Comunitat Autònoma s'adoptassin les mesures
necessàries perquè el que és una obra pública en principi
pensada per facilitar les comunicacions i l'accés i el transport
entre diversos nuclis de població no tengués efectes negatius
colaterals sobre el territori. Però resulta que el Govern de la
Comunitat Autònoma ni aprova el parc natural de la Serra de
Tramuntana, i a més ens amenaça -ho ha fet avui mateix a una
de les preguntes que s'han formulat amb caràcter oral en aquest
plenari- amb el disseny d'una nova figura de protecció que ells
pensaran que no són les realment previstes fins ara en la llei,
però que anirà molt bé per protegir aquest espai natural.
Lògicament ens podem pensar que seran simplement les figures
tradicionals, però degudament rebaixades, degudament
deteriorades en funció de donar satisfacció als interessos
econòmics, urbanístics i de tota mena que amenacen
precisament aquest bocí del nostre territori.

I resulta que tampoc l'Ajuntament de Sóller, que tendria
instruments importants al seu abast per prevenir aquesta
pressió demogràfica i urbanística, no fa el que ha de fer, i
amb una composició política jo crec que idèntica a la que
governa el Consell Insular, malauradament no sap treure
Sóller del que és un pla general antiquat, desenvolupista, i
amb el qual -i acab en un segon, Sr. President- la pressió
que significaria comunicar Palma-Sóller amb el túnel amb
caràcter gratuït, realment podria configurar a mig termini o
fins i tot a curt termini un greu deteriorament del que és, jo
crec, un dels espais naturals i a la vegada urbans més
característics i més dignes de ser preservats de l'illa de
Mallorca. 

Des de tots aquests punts de vista, per tant, l'econòmic,
el fet que no hi hagi un perjudici sensible per als mateixos
veïnats de Sóller per aquest règim de peatge i pel perill
urbanístic que, en definitiva, les administracions públiques,
ni l'ajuntament ni el Govern, saben conjurar, és per la qual
cosa nosaltres ens abstendrem al segon punt, perquè
podríem assumir el tema de la resolució de la contracta,
però no estaríem d'acord a assumir el tema de la gratuïtat.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
devuit de novembre del 1988 s'adjudicaren les obres del
túnel de Sóller a l'oferta presentada pel Sr. Cuart, a pesar,
com s'ha dit tantes vegades, de ser la tercera oferta valorada
per una comissió tècnica que havia estudiat les quatre
pliques presentades i que a l'apartat de finançament i
solvència, cal recordar una vegada més, que aquesta
mateixa comissió va qualificar aquesta oferta en quart lloc.

Ens ha costat molt reunir informació d'aquesta concessió
i de les obres del Túnel de Sóller, ja que sols hem tengut
inconvenients per part del Govern i del PP. Tots podem
recordar aquestes traves per aconseguir les votacions
d'aquella valoració de solvència econòmica i que una
vegada darrera l'altra, es negaven a donar. Tan sols quan va
comparèixer la secretària d'aquella comissió, ens vàrem
poder assabentar que el conseller Saiz, com ha dit el Sr.
Triay va valorar en zero punts aquella solvència del Sr.
Cuart.
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Què va passar després perquè aquest conseller canviàs la
seva opinió i acceptàs veure's acusat, avui, per la fiscalia
anticorrupció? Sols sabem que el mateix Sr. Saiz va reconèixer
que aquella va ser una concessió política, el pla de realització
de les obres havia de ser, com tots recordarem, presentació del
projecte, 4 mesos, iniciació de les obres, 6 mesos, acabament de
les obres, 24 mesos, i obertura al trànsit, 26 mesos. En dos anys
s'havia de construir el túnel de Sóller, i n'han tardat vuit. Per al
Grup Nacionalista-PSM; és ben clar que la companyia
concessionària ha incomplert greument el termini de posada en
servei del túnel, creim que aquesta evidència no pot ser
rebutjada per part de cap grup política d'aquesta cambra, però
és que a més d'incompliments greus, hi ha moltes altres raons,
com ja vàrem tenir ocasió de recordar el dia de la interpel•lació,
i que les explicacions que en va donar el conseller de Foment no
serviren per llevar els grans dubtes que es mantenen, fins i tot,
als jutjats.

D'aquestes explicacions no vàrem poder deduir les causes
que han motivat l'important retard de la posada en servei del
túnel de Sóller, encara que tots nosaltres les podem imaginar i
que sols una majoria del PP no vol admetre més preocupats per
aclarir la dubtosa innocència d'algun dels seus membres davant
els jutges que era tornar la dignitat a aquest parlament.
Continuam sense poder justificar els retards, les pròrrogues, les
insolvències, les irregularitats que vostès, senyores i senyors del
PP, continuen negant presoners, dels misteris i dels dubtes
d'aquesta concessió, sols em resta afirmar, una vegada més, que
aquesta va ser una concessió clarament política, a un soci del
Sr. Cañellas, i per part del Govern i del PP s'ha tingut en tot
moment un tracte de favor a l'empresa concessionària.

L'administració hagués pogut reaccionar fa molts d'anys
aplicant la legalitat i procedint al rescat de la concessió, motius
no n'han faltat, però no s'ha tingut el coratge suficient per
enfrontar-se a aquesta veritat que tots començam a veure clara.

Però passem al punt segon de la moció i facem un poc
d'història d'aquesta concessió i del seu retard. Vull recordar que
ja el mes de juliol del 90, el director general d'Obres Públiques
manifestava la seva preocupació pel desenvolupament de les
obres i posava en dubte que aquestes s'acabassin en la data
prevista. Dia 30 d'abril del 91, dos mesos després que s'hagués
d'obrir al trànsit, tan sols es duia perforat el 18% del túnel. Dia
2 de juliol del 91, la companyia concessionària demana una
pròrroga en principi, com també ha dit molt bé el Sr. Triay, de
dotze mesos, però vist l'informe de l'enginyera inspectora que
manifestà que és impossible que s'acabin les obres en aquest
temps, es demana per 24 mesos. Li és concedida pel conseller
Saiz, a pesar de no ajustar-se a la legalitat vigent. A l'informe de
gestió del 1992, es deia textualment que la finalització de les
obres era imminent i la direcció de la societat manifestava als
accionistes que a final de l'any 92 es podria obrir al trànsit. Dia
18 de febrer del 193 es demanava una nova pròrroga de 12
mesos que li torna a ser concedida pel conseller Saiz. I dia 28
de juliol del 93, quan feia mesos que les obres estaven
paralitzades, i no per problemes tècnics, es demana ampliar
aquella pròrroga de 12 a 16 mesos amb l'excusa que es tramita
un crèdit per poder finalitzar les obres. Aquesta pròrroga és
donada pel conseller Reus dia 4 d'agost del 93, quatre mesos
després que, tant el conseller Saiz, com el cap del Servei
Jurídic, manifestassin clarament i per escrit que sols es podia
ampliar aquesta per causes imputables a l'administració o per
causes de força major que cal recordar que són els incendis,
terratrèmols, guerres, inundacions, cap d'aquestes cuses es va
donar.

Res no digueren de problemes financers, vertadera causa
del retard i de la pròrroga, en cap moment no s'aplica el
Reglament de contractes de l'Estat que permet, si la demora
és per causes imputables al contractista, cosa que succeeix
aquí, optar o bé per la resolució del contracte amb pèrdua de
la fiança o bé per imposició de les penalitats que
s'estableixen a l'article 138 i que són d'una pesseta per cada
10.000 de pressupost del projecte diàriament. Parlam d'unes
450.000 pessetes diàries de multa, però el Govern en cap
moment no aplica la llei i prefereix, durant tots aquests anys
no fer res i esperar temps millors i això que teòricament dins
el decret d'adjudicació apareixen un conjunt de condicions
a favor de l'administració pel cas que hi hagi un
incompliment quant a obligacions del concessionari.

Necessita encara el Govern més incompliments per
actuar? El setembre del 94, el conseller Reus, diu a aquest
parlament que el túnel estaria en funcionament el mes de
setembre del 95, sempre que no sortís qualque franctirador
amagat, i nosaltres creim que en deuen haver sortit més
d'un, ja que el conseller es va equivocar de me's d'un any.

Però, així i tot hem de reconèixer que el conseller Reus
era un home ben informat del tema del túnel de Sóller, tan
informat que no podia afirmar a aquest parlament el que
creia que sabia, ja que si així ho feia obriria un camp de
cabdelles que no volia suportar. No és gens estrany que el
conseller Reus perdés la son el temps que va ser conseller
d'Obres Públiques, com va manifestar. Hi havia motius
suficients, com es demostra ara, també ens deia que
l'adminitració tenia diverses solucions en aquell moment,
extingir la concessió per la fallida, rescindir per
incompliments, multar o prorrogar; encara esperam una
resposta clara per part del Govern de per què de les quatre
solucions es va agafar, una vegada més, la de la pròrroga i
no cap de les altres tres. 

Avui tenim ocasió de fer el que fa anys hauríem d'haver
fet, per això votarem a favor de la moció del Grup Socialista
intentant donar un poc de llum dins tanta foscor.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula l'Hble. Sr. González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Sr.
Triay, el día 7 de noviembre de 1995, a las 16,30 horas, quizá
un poco más tarde porque primero había otras cosas,
discutíamos aquí, prácticamente con los mismos argumentos y
casi las mismas personas, con la diferencia que estaba el Sr.
Morro en vez del Sr. Sansó por el Grupo Nacionalista-PSM,
discutíamos prácticamente lo mismos, y digo prácticamente con
los mismos argumentos, porque yo hoy, pasado este tiempo,
creí que vendría usted con otros argumentos, que no me contaría
o nos contaría a todos lo que entonces dijo, y ya no eran nuevos,
los argumentos, ya nos los había comentado la comisión de
estudio, esa comisión que ustedes desprecian tanto, pero de la
que tantos apuntes sacan y que les sirven para presentar
reiteradamente proposiciones y mociones en este sentido y que
yo creo que fue muy útil porque, efectivamente, clarificó las
cosas, aunque a ustedes, naturalmente, sólo les interesó coger
lo que les convenía.

Yo quisiera ser un poco más original, porque entonces yo
centré mi intervención, cuando usted pedía este 10 de
noviembre, el 7 de noviembre, del 95, la resolución, aunque, de
hecho, en la propuesta pedía entonces usted el rescate, después
aclaró que se refería a la resolución del contrato, yo, en
realidad, me centré más en un tema en el que ustedes vienen
insistiendo desde hace ya bastantes años, y es en el hecho de
que Sóller debía tener un túnel gratuito, libre de todo peaje,
entonces, le decía yo que todo esto estaba muy bien y que,
desde luego, tanto por parte del Grupo Popular como por pare
de los sucesivos gobiernos del Partido Popular siempre había
habido intención de que eso fuera así, pero claro, eso requería
dinero, un dinero, una financiación, que no se tenía, puesto que
había otras prioridades en materia de carreteras mucho más
importantes, prioridades que siguen existiendo, sigue habiendo
casos verdaderamente sangrantes, yo no quiero volver a insistir
sobre el tema porque creo que, insisto, sería reiterar un debate
que yo creo que nos podemos ahorrar todos porque basta coger
el Diario de Sesiones este, a partir de la página 470 empiezan las
sucesivas intervenciones, y yo creo que no tiene mayor interés
que volvamos a decir lo mismo, basta con leer el Diario de
Sesiones. Por eso decía que yo quería ser un poco más original
y centrarme en lo que aparentemente iba a insistir usted hoy
más, porque, en definitiva, su propuesta de hoy estaba dirigida
más a un tema que ya trató usted en la interpelación y en el que
es el argumento fundamental o el leit motiv de su proposición o
de su moción, es el hecho de que un túnel que inicialmente tenía
que tardar dos años en construirse, tardó finalmente ocho en
acabarse y en entrar en servicio.

Claro, en base a eso, usted deduce en la moción que nos
presenta dos conclusiones, la primera, que hay que reprobar,
por supuesto, al Gobierno (...), el Gobierno siempre tiene la
culpa de todo, y por supuesto tiene que tener la culpa de ese
retraso de seis años sobre el plazo inicial, y el segundo
tema, naturalmente, es que además, claro, como ha habido
un concesionario que ha sido malo y perverso, pues
entonces lo que hay que hacer es resolver la concesión y
entonces hay que castigar todo lo que se pueda al
concesionario. Básicamente, eso es lo que usted nos plantea
hoy aquí.

Yo quería decir que en rigor, y usted los sabe tan bien
como yo, esos seis años de más no cabe echarlos en un saco,
esos seis años de más hay que examinarlos y ver por qué se
han producido, cuáles son las circunstancias que los
justifican. Descubrimos, si miramos eso con un mínimo de
objetividad, tres factores distintos. Hay un primer grupo de
causas que son causas claramente debidas a la
Administración. Antes de empezar las obras del túnel el a la
sazón jefe de Carreteras, como, por cierto, tuvo ocasión de
decirnos en esta nombrada comisión de estudios, yo creo
que, por cierto, muy bien pensado, con muy bueno criterio,
quiso ver si se podía cambiar el trazado y la boca sur irse a
otro sitio para evitar la confluencia que había en esa boca
sur de toda una serie de circunstancias (restaurante, unos
jardines visitadísimos por turistas, la entrada del tren y un
torrente), todo ello hacía que el espacio que había en esa
boca era insuficiente; por consiguiente mandó o pidió al
concesionario que hiciera un estudio para cambiar el trazado
y empezar la boca por otro sitio. se hizo ese estudio, se
hicieron varios proyectos y ninguno de ellos prosperó por
toda una serie de circunstancias en que ahora, lógicamente,
no vamos a entrar aquí, `pero que, desde luego, supusieron
un primer retraso en el comienzo de las obras. Hubo otros
de menor cuantía, pero también digamos que imputables a
causas que, desde luego, no eran del concesionario, como es
el tema de las expropiaciones, que tuvo algunos retrasos
administrativos, etc.

Siempre dentro de estas causas, de alguna forma
atribuibles a la Administración, hay después las causas, lo
que se convirtió en verdaderas modificaciones del proyecto.
El proyecto presentado por el concesionario no fue aceptado
en parte por la Administración, mejor dicho, fue
inicialmente aceptado y después fue obligado a cambiar, y
así llegaron a cambiarse las configuraciones tanto de la boca
norte como de la boca sur, de las dos, configuraciones que
ahí están para demostrar que no son las que el concesionario
proponía. Estoy hablando de alteraciones de proyecto no
derivadas de actuaciones del concesionario o de criterios del
concesionario, sino de criterios de la Administración, que
exigió eso, y la Administración exigió eso, claro, ustedes
podría decir que entonces es responsabilidad de la
Administración, que, claro, quería retrasar las obras, eso,
como usted comprenderá, como todos comprenderán, es
perfectamente ridículo, lo que pretendía la Administración
era mejorar las condiciones de la obra. De manera que esas
son, como digo, algunas causas.
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Hay una causa final, importantísima, que es la que da lugar
a la última prórroga, que es la traída de aguas desde sa Costera,
el hecho de tener que poner un tubo, una tubería,
impresionantemente grande, con problemas técnicos de bastante
envergadura, supuso un retraso muy importante, que dio lugar
a la última prórroga, retraso que, además, se sufrió no sólo por
el hecho de poner el tubo, la tubería, la obra, sino por el retraso
administrativo que significó el conceder por parte del entonces
Ministerio de Obras Públicas, hoy de Fomento, la colocación de
esa tubería a la misma empresa que estaba haciendo el túnel,
por razones evidentemente prácticas. De manera que todo eso
se retrasó, si bien debo decir que la entonces administración
socialista actuó con la máxima celeridad posible para conseguir
que ese tubo se pusiera enseguida, esa tubería, y que no se
retrasaran excesivamente las obras, pero, así y todo, se
retrasaron, y se retrasaron bastante, insisto no por culpa del
concesionario, hasta el punto de que el concesionario,  también
en eses asunto y en algún otro, pudiera tener razones o esgrimir
razones para reclamar, y naturalmente y no me pronuncio en si
las tiene o no y si son de peso o no, pero, evidentemente, cabe
pensar que las tiene, puesto que son retrasos, insisto, debidos a
cuestiones planteadas por la Administración.

Hay otro segundo grupo, a la hora de evaluar esos seis años
más que tardo el túnel, que son las causas de fuerza mayor.
Ustedes insistentemente, con esa curiosa teoría de pensar que si
las cosas se repiten muchas veces, la gente acaba creyendoselas,
cosa que en general es verdad, pero no por eso las cosas pasan
a ser verdad, no pasan a ser más verdad las cosas porque se
repitan muchas veces, y ustedes insisten una y otra vez en que
se incumple el decreto de 25 de enero del 73, de autopistas de
peaje, que es el que regula las causas de fuerza mayor que
justifican las prórrogas, y ustedes lo repetirán todo lo que
quieran, hablan de terremotos, de guerras, de inundaciones,
efectivamente, se habla de terremotos, de guerras y de
inundaciones, efectivamente, pero también se habla, que uno
llega a cansarse de repetirlo porque en esta tribuna lo he dicho
muchas veces, que la cláusula 73.e), en la a) se habla de
incendios, en la b) de terremotos y maremotos, esto que tanto
les gusta a ustedes repetir, la causa c) dice "los que provengan
de los movimientos del terreno en que estén construidas obras
o que directamente las afecte", movimientos del terreno, no
guerras, ni terremotos, ni maremotos, ni incendios, ni
revoluciones, no, movimientos del terreno, y eso es lo que
justifica las dos primeras prórrogas, les guste o no les guste y
estén o no estén bien dadas, ni siquiera entró en eso, pero que
la justificación es ésa y que los informes técnicos se hacen
sobre esa cláusula, porque eso es un hecho y porque está aquí,
y que eso es perfectamente legal, me parece que es indiscutible,
por más que ustedes insistan con los terremotos y lo digan una
y otra vez aquí para ver si nos convencen a todos de que no
sabemos leer. Cláusula 73, apartado c), "los que provengan de
los movimientos del terreno en que estén asentadas las obras",
movimientos del terreno en que estén asentadas las obras, y
sobre esos movimientos del terreno sobre los que están
asentadas las obras, que no es sólo que haya informes técnicos
que lo digan, es que todavía se ve, es que se pueden ver
perfectamente, los de la boca norte se ven perfectamente, basta
ir por el coll de Sóller, probablemente ustedes ya no vayan
porque, claro, con la comodidad de ir por el túnel, comprendo
que ya nadie vaya por la carretera del coll de Sóller, pero cojan
ustedes la antigua C-711, vayan por el coll de Sóller y todavía
verán las grietas que ha habido de los movimientos del terreno
de la boca sur, hubo otros en la boca norte o más próximos a la
boca norte, que dieron lugar a una cueva notable, que está
datada por toda clase de informes técnicos y que, por
consiguiente, no hay duda.

De manera que esas son prórrogas imputables a causas
de fuerza mayor y perfectamente recogidas en la legislación.
Les gustará o no, pero eso es así.

Finalmente, hay otro tercer grupo de causas, de esto,
¿qué duda cabe?, también lo hemos reconocido y lo hemos
hecho público y notorio, hay un momento determinado en
que la empresa concesionaria pasa por unos momentos
económicos en que no puede hacer frente a la construcción
del túnel, eso es también público y notorio, nunca lo hemos
negado, esas son las causas imputables al concesionario,
pero incluso sobre eso yo quisiera hacer una cuestión que
me parece de justicia, cuando eso sucede, un socio
minoritario del concesionario decide capitalizar las
pérdidas, ponerse al frente de la obra, con serias
dificultades, como se comprende, y culminarla, hasta tener
el túnel de Sóller que hoy tenemos y por el que yo creo que
tanto sollerenses como no sollerenses pasan normalmente
con enorme satisfacción. De manera, que en eso creo que la
administración fue prudente y acertada, al conseguir que ese
túnel se acabara y que estuviera en marcha, porque, mire
usted, se me ha encendido la luz roja, pero no le quepa a
usted la menor duda de que si se hubiera ido por parte de la
Administración a la resolución del contrato en el momento
en que surgen los problemas económicos, en este momento
el túnel de Sóller no estaba en servicio, y eso usted lo sabe
tan bien como yo. Gracias, Sr. Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Triay, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.



2880 DIARI DE SESSIONS / Núm. 70 / 22 d'abril del 1997

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Triay, per no allargar massa la qüestió, si es
pronunciés sobre la proposta que li ha fet Unió Mallorquina,
avançaríem temps.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Bé, jo volia començar precisament per la intervenció d'Unio
Mallorquina. Unió Mallorquina proposa substituir el segon punt
de la moció, aquí on es diu que s'ha de procedir a la rescissió
del contracte a la gestió pública de l'obra i a la supressió del
peatge, i substituir-lo per un informe jurídic. La veritat, trob poc
substituir una decisió d'aquesta envergadura per un informe
jurídic o per una sol•licitud d'un informe jurídic, quan fa tants
anys que d'això parlam, que tothom sap la clàusula 5.2 de
l'adjudicació pràcticament de memòria, quan el Sr. Reus,
conseller d'Obres Públiques en el seu moment, ens ha il•lustrat
d'una manera reiterada i a vegades fins i tot apassionada, fins i
tot a vegades agressiva, sobre e contingut d'aquesta clàusula,
per tant, suposant que el Sr. Reus, conseller d'obres Públiques
en el seu moment, era una persona ben assessorada tècnicament
i jurídicament, crec que no  té, per la nostra, part substituir
aquesta proposta per la petició d'un informe jurídic, perquè és
que no hi ha cap dubte, és que ningú no l'ha argumentat en
contra, vostè ja ho ha vist, ningú no ha argumentat en contra de
quin és el preu de la indemnització, en cas que es rescindeixi el
contracte de l'obra o es rescati anticipadament, perquè els
efectes econòmics són exactament els mateixos,. ningú ho ha
posat en qüestió perquè és una clàusula tan clara que em sembla
que tampoc no té molt de sentit el que ens plantejava el Sr.
González i Ortea, que volíem perjudicar el concessionari,
castigar el concessionari, no, no volem castigar ningú, nosaltres
volem que, en determinades circumstàncies que s'han donat, una
cosa que ha estat molts de mesos, si no anys, aturada perquè no
hi havia solvència econòmica, es compleixi el contracte. El
contracte és de les dues parts, se suposa que tant el pot aplicar
el concessionari en el que li convengui com els interessos
públics, representats pel Govern, quan convengui als interessos
generals. Jo crec que convé als interessos generals en aquest
moment exercir aquest dret i aquesta clàusula que es va posar
per poder fer pública l'obra, que (...) d'indemnització, i de fet,
no és una indemnització, és el cost que tenen aquestes obres per
tal de fer-se'n càrrec, perquè hi ha unes obres realitzades que per
3.119 milions de pessetes és perfectament possible que el
Govern de la Comunitat Autònoma, en deu anys com a mínim,
les pugui fer seves i retornar-les financerament.

Per tant, he de dir que no acceptam aquesta esmena que
presenta Unió Mallorquina. Vull insistir una vegada més en
aquest tema, perquè sembla que hi ha resistència a acceptar el
que diu aquesta clàusula famosa, que el pressupost d'execució
de les obres no podrà ser en cap cas superior al pressupost ofert
a la plica pel mateix concursant per a l'execució de les obres, a
efectes de l'abonament de les indemnitzacions o compensacions
que puguin ser procedents en cas d'extinció anticipada de la
concessió. És que té molt poca interpretació a fer.

Per altra part, jo crec que sí que és una bona inversió,
crec que és una bona inversió. En què ens beneficiaria?,
demanava Unió Mallorquina o ho posava en qüestió
Esquerra Unida, ens beneficiaria que no hauríem de pagar
peatge per accedir a Sóller o a la resta de Mallorca, per part
de tots els usuaris, és el que ens costaria per tal que no
existeixi una barrera econòmica,  que, en qualsevol cas, crec
que aquesta barrera econòmica, Sr. Grosske, no aturarà
l'especulació urbanística. Si algú pensa que el peatge aturarà
l'especulació urbanística a la vall de Sóller, crec que va ben
equivocat; l'especulació urbanística o el desastre urbanístic
que l'any 1998 ja es va plantejar com un eix central del
debat sobre el túnel de Sóller, perquè es prenguessin les
decisions oportunes de directrius d'ordenació territorial, de
pla general municipal, etc., però que cap d'elles s'ha pres, de
la mateixa manera que en vuit anys tampoc la Conselleria
d'obers Públiques no ha adaptat els accessos de Sóller al
túnel o del túnel a Palma, de la mateixa manera, com si
l'obra no hagués d'acabar mai, això, aquest fet, aquest
problema, no serà el peatge qui l'aturarà, l'aturaran els
instruments urbanístics i l'aturaran la voluntat política de qui
hagi decidir sobre aquestes qüestions, pensar que amb el
peatge posam barreres al camp de l'especulació urbanística
que es produeixi a la vall de Sóller, em sembla que una
persona tan poc ingènua com el Sr. Grosske, en aquest cas
hi ha pecat una mica.

Per altra part, he de dir que, efectivament, sembla que hi
ha com a mínim un reconeixement, com no podria ser d'altra
manera per part del Sr. González i Ortea quant que, bé,
algun temps si que va estar aturada per insolvència, per
incapacitat d'afrontar-la econòmicament. Quants de mesos
hi va estar?, quants de mesos?, hi ha un informe que parla
de 17 mesos, un altre que diu que estan dos anys aturades
les obres per no afrontar el cost de les certificacions que
s'havien realitzat. Aquesta és la qüestió, hi ha molts més
motius que els necessaris per procedir a la rescissió del
contracte que estableix l'incompliment greu en tres mesos.
Per altra part, el Sr. González i Ortea, una persona
perfectament coneixedora de la situació d'aquesta empresa
concessionària, perquè el Sr. González i Ortea, encara que
són coses repetides, però no per repetides deixen de ser
interessants, el Sr. González i Ortea és un dels membres de
la comissió avaluadora i un, per tant, dels responsables
d'aquesta comissió avaluadora, en representació del cap de
Carreteres, i a la vegada era portaveu del Grup Parlamentari
Popular en aquest parlament, que va posar en tercer lloc
l'oferta del Sr. Cuart, darrera d'altres que eren molt més
interessants i que mereixien més confiança des de tots els
punts de vista, tan des del punt de vista de la solvència, com
des del punt de vista del projecte, del seu impacte, etc.
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Per tant, senyores i senyors diputats, efectivament, com ha
dit el portaveu del Grup d'Esquerra Unida, és una proposició
suau la que se'ls sotmet a votació, dolça, que no té dificultats a
ser aprovada, que esper que reconeguin clarament sense
necessitat de la màquina de la veritat que el Govern és realment
responsable que el que s'havia de fer en dos anys, hagi estat en
vuit, i que posin els interessos generals per davant d'altres i que
vegin que és una bona oportunitat encara per la Comunitat
Autònoma de fer-se propietària, titular d'una obra que permetria
que no hi hagi cap tipus de discriminació a les Illes Balears en
l'ús de la xarxa viària. I, per tant permetria l'eliminació d'un
peatge que realment resulta, cal dir-ho, realment no tan sols
excepcional, sinó realment fora de lloc a unes illes on hi ha
autopistes, obres de tot tipus, que no hi ha necessitat del peatge
per dur-se endavant, a i més, unes illes on els recursos
econòmics, per situacions excepcionals mai no han faltat, a
pesar de la penúria o de les limitacions pressupostàries que té la
Comunitat Autònoma. Quan van fer falta 3.000 milions per
comprar Cala Mondragó a un preu altíssim, de solar edificat,
encara que fossin unes finques forestals, no va faltar aquí, a
aquesta cambra, una decisió per dur endavant aquest projecte,
jo crec que amb una causa absolutament justificada com
aquesta, d'adquirir una obra pública que no tan sols la utilitzen
els que viuen a la vall de Sóller, sinó que la utilitzen i l'han
d'utilitzar tots els usuaris de qualsevol carretera i via pública de
les Illes Balears, crec que haver de pagar 3.119 milions a aquest
moment, amb la situació econòmica de les Illes Balears i del
pressupost en un mínim de deu anys, crec que és un
plantejament perfectament realista i quasi diria que és una
magnífica ocasió per fer una bona operació econòmica a un
govern que no les fa més que ruïnoses.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Sr. Triay, solamente dos
cuestiones. La primera, me pregunta usted, porque no me gusta
dejar nada sin contestar, nada absolutamente ni de este tema ni
de ningún otro, tema, por cierto, que defiendo, y créame usted
que tengo una conciencia en absoluto endurecida, en absoluto,
en absoluto, Sr. Triay, eso se lo digo porque antes usted de'cía
que a ver quién de aquí sería capaz de defender, yo, cuantas
veces sea necesario, y créame que tengo una conciencia, no voy
a decir que excesivamente estrecha, pero sí racionalmente
estrecha, no soy hombre de conciencia excesivamente amplia,
de manera que, Sr. Triay, con toda tranquilidad y cuantas veces
sea necesario. 

Y en relación a esto, quería decirle pues que quiero
contestarle, usted dice, ¿cuántos meses?, eso se lo contestó
a usted el conseller de Fomento el otro día en la
interpelación, por eso yo no entré porque, a demás no es
asunto mío, el conseller de Fomento le explicó a usted que
se estaba discutiendo con el concesionario, comprobando
una vez acabada la obra y abierto el expediente
correspondiente, que usted calificaba hace un rato de paripé,
pero que es el expediente correspondiente, que, de acuerdo
con los informes jurídicos no debía de llevarse a término,
hasta tanto las obras no se acabaran, están examinando
todos y cada uno de los detalles que puedan derivarse de los
ocho años de construcción del túnel de Sóller, porque como
antes dije hay causas de todo tipo, imputables a la
administración, imputables, por supuesto al concesionario,
nunca lo negué, nunca lo negué, e imputables a causas de
fuerza mayor, de todo eso se hará la luz, y eso, insisto, se lo
contestó a usted el conseller de Fomento, claro no me
pregunte a mí que cuántos meses, porque yo no tengo idea,
como usted sabe muy bien, tengo ahora otro oficio y no
estoy al día para poder contestarle con precisión, no creo
que le pueda contestar nadie, porque el conseller le dijo que
se está discutiendo y se está evaluando.

Y una última cosa, una última cosa, yo creo que no es
justo, Sr. Triay, que usted insista una y otra vez en que esta
obra pudo haberla hecho el Gobierno sin peaje y que esta
obra la puede seguir llevando adelante el Gobierno sin
peaje, que cite usted que seis años después aún no están
hechos los accesos a las bocas norte y sur, Sr. Triay, usted
no puede decir eso, otros grupos lo pueden decir, usted no,
otros grupos de la oposición podrían decirlo, es legítimo, y
bueno, habría que cargar con ello, el Gobierno tendría que
cargar con ello, usted no, usted no, Sr. Triay, porque usted
es del Partido Socialista Obrero Español y representa aquí
al Partido Socialista Obrero Español, es usted su máximo
representante, aquí, en esta cámara en concreto, y en
Baleares también, por lo menos de momento, que lo sea
usted muchos años; y es el Partido Socialista Obrero
Español el que durante trece años de gobierno en el país, en
España, nos negó el pan y la sal en materia de financiación
de carreteras, de eso hemos hablado también muchas veces
aquí y usted lo sabe, y eso es así. Por consiguiente no puede
de ninguna de las maneras ser usted, precisamente usted, el
que nos diga que nosotros no hemos podido hacer estas
obras gratis, porque, Sr. Triay, hemos tenido que arreglarnos
con cuatro durillos que nos dio Madrid y las promesas de
que nos iba a dar más, y hemos tenido que esperar a un
gobierno del Partido Popular en Madrid, para conseguir que
tengamos un convenio de carreteras que permitirá, sin duda,
en el futuro, hacer obras que no requieran peaje.

Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, deman la paraula per al•lusions.
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EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Bé, voldria dir aquí que és absolutament fals, tant si ho diu
el Sr. González i Ortea com si ho repeteix el Sr. Matas dues
vegades cada dia, que durant els tretze anys del Govern
Socialista, no hagi vingut a les Illes Balears ni una pesseta per
carreteres. Això és absolutament fals, és una de les mentides
que no per molt repetir-les es convertirà en veritat, perquè
durant els primers anys de finançament hi va haver un conveni
de carreteres, i durant el darrer període de cinc anys de
finançament hi va haver 15.000 milions extres, fora de
finançament incorporats definitivament al finançament de la
Comunitat Autònoma. I això és una veritat real, indiscutible,
que s'hagués pogut exigir més o que s'hagués pogut aconseguir
més?, aquesta ja és una qüestió opinable, però que no hi hagi
hagut ni una pesseta en carreteres o s'hagi negat el pan y la sal,
quan fa un any que governa el Partit Popular i encara no està
firmat el conveni de carreteres, crec que és una falsedat flagrant.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Conclòs el debat, ... Sr. Matas.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Sr. President. Per al•lusions.

EL SR. PRESIDENT:

No. Jo li faig referència que no és una al•lusió a la
Presidència del Govern, sinó que és una qüestió incidental.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Ha fet referència al Sr. Matas.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Té vostè l'ús de la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Sr. President. Simplement, senyor diputat, per recordar-li
que durant els tretze darrers anys a aquesta comunitat
autònoma, el Partit Socialista Obrer Espanyol a Madrid i aquí,
ens han negat tenir ni una sola pesseta del finançament de
carreteres que l'Estat donava a totes les comunitats autònomes.
Els plans multimilionaris del Sr. Borrell que presentava dins el
que eren els projectes del ministeri, no les competències
transferides, de tots aquests projectes, de tots aquests plans, a
Balears ni una sola pesseta. Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Triay, i tancam ja ...

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, gràcies, Sr. President.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Les Illes Balears, perquè així ho va voler el Govern del
Partit Popular, és el titular de totes les carreteres, la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de totes les
carreteres de les Illes Balears, per tant no hi ha inversions en
carreteres estatals, però és absolutament fals el que
reiteradament diu el president de la Comunitat Autònoma,
Sr. Matas, que durant tretze anys no hi hagi hagut cap
pesseta per finançar carreteres a les Illes Balears, perquè
n'hi va haver a través d'un conveni de carreteres durant
quatre anys i hi va haver 15.000 milions per als quinze anys
següents.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Matas. I queda tancada aquesta
qüestió incidental.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Triay, la competència
en carreteres era la competència de totes les carreteres que
existien, exactament igual que a les illes Canàries i
exactament igual que tots els projectes que no eren d'interès
general de totes les comunitats autònomes, vostès varen
començar a canviar els criteris de les carreteres i vostès sí
varen reconèixer que les Canàries havien de tenir un
finançament malgrat tenguessin les mateixes competències
que les Illes Balears, però es negaren que les Illes Balears sí
poguessin tenir aquest dret. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Conclòs el debat, passam a la votació.

Moltes gràcies, Sr. Sampol.

Votarem separadament tots els punts, els dos punts.
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Senyores i senyors diputats que votin a favor del primer punt
de la moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista, es
volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, 2. Queda
rebutjat el punt primer.

Passam a votar el punt segon de la moció.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del punt segon,
es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 22; en contra, 30; abstencions, 6. Queda
rebutjat també el punt 2.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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