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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
plenària corresponent al dia d'avui, i començam, com és costum,
amb el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 4460/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvenció a Fires i Congressos per a la Fira Tecnoturística.

La primera és la 4460, relativa a subvenció a Fires i
Congressos per a la Fira Tecnoturística, que formula l'Hble.
Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
que té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores, senyors diputats, aquest
diputat que els parla, arrel d'unes declaracions que va fer el  Sr.
Crespí, director general de Fires i Congressos, a un mitjà de
comunicació el mes de febrer, vàrem formular aquesta pregunta
amb sol·licitud de resposta escrita. Entre que aquesta pregunta
no havia tengut resposta per escrit, hem tornar formular

aquesta pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant ple i,
mentrestant, entre que es va ajornar el dimarts passat i avui que
la formulam, sí que hem rebut la resposta del Govern, però hem
rebut resposta de dues conselleries i crec que, idò, jo la podria
retirar però la mantenc per aclarir aquest concepte,
concretament, perquè ens contesta la Conselleria de Turisme
dient que no es tracta d'una subvenció, sinó d'un conveni que
a hores d'ara és per una quantitat d'uns 30 milions de pessetes
i, per altra part, la Conselleria de Comerç i Indústria, que diu que
serà una subvenció de fins a 30 milions de pessetes. 

Clar, nosaltres esperàvem la resposta del Govern, aquí tenim
dues respostes, i aprofitam aquesta avinentesa per demanar al
Govern si aquestes seran les quantitats que rebrà Fires i
Congressos per a la Tecnoturística, concretament 30 milions
més 30 milions del conveni amb Ibatur.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sr. Vicepresident del Govern, té
la paraula.

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D'ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. Bé, efectivament, primer de tot li he de
demanar disculpes si no se li va contestar immediatament. Tal
vegada és perquè els convenis encara no estaven materialitzats
a la data que vostè diu que va formular la pregunta. En tot cas,
ja amb dades del mes d'octubre aquesta és la resposta: S'ha
firmat un conveni de col·laboració amb Ibatur per valor de 30
milions de pessetes, i un altre amb la Conselleria d'Economia,
Comerç i Indústria també per valor de 30 milions de pessetes.
Aquests  dos convenis, a part de finançar aquesta edició
extraordinària de Tecnoturística, donen dret a les dues
conselleries a un estand d'uns metres importants, crec que són
prop d'uns cent metres cadascun, ara li parl de memòria, més la
utilització de les infraestructures de Fires i Congressos sense
altra aportació econòmica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sr. Oliver, no vol
intervenir més? Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 4462/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a adquisició de dues casernes al municipi d'es Castell.

Substanciada aquesta pregunta passam a la següent, la
número 2, 4462, relativa a adquisició de dues casernes al
municipi d'es Castell, que formula l'Hble. Diputat Sr. Cristòfol
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. El que volem conèixer, en
resposta a la pregunta que formulam i que donam per formulada
en els termes en què està escrita, és si el Govern, qualque
membre del Govern, ha rebut petició d'ajuda.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller d'Interior, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, sí; però,
a més, li afegiré que va ser el 30 d'octubre del 99 i es va demanar
que fos l'ajut més ample possible per a la compra de les
casernes del comte de Cifuentes i del duc de Crillón. Dos mesos

després, el 20 de desembre del 99, el Govern de les Illes Balears
va signar un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'es
Castell i amb el Consell Insular de Menorca, i el compromís del
Govern era que es comprometia amb 1,5 milions de pessetes
durant l'any 99 i 5 milions de pessetes durant deu anys. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Huguet té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. Ens
hagués agradat també conèixer qui va fer aquesta sol·licitud
que van rebre a 30 d'octubre o que es va formular a 30
d'octubre, i en qualsevol cas, com que vostè em diu que açò es
va produir el 99, hi deu haver qualque tipus de dificultat de
coordinació interna, perquè els membres de la coordinadora per
a l'adquisició d'aquest patrimoni declaren públicament que han
demanat al president que els rebi per formular i ampliar aquestes
peticions, i que el president els ha remès al director general de
Patrimoni, i el director general de Patrimoni ni tan sols els ha
rebut, és a dir, qualque tipus de distorsió hi deu haver. I jo no
pos en dubte, perquè els he vist, aquests convenis de què
vostè m'ha parlat, de l'any 99, però tots els fets que s'han
produït respecte d'aquestes casernes dins el 2000, deuen tenir
qualque dificultat. Ja li dic que l'associació que promou
l'adquisició d'aquest patrimoni no ha pogut encara ser rebuda
pel president i saben les dificultats que troben en el consell per
trobar suport per a la compra d'aquest patrimoni.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller d'Interior, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, qui?, Maria Borràs
Anglada, batlessa. 

Sobre la qüestió de rebre, vostè sap perfectament que tot
president de la comunitat té una agenda i en aquests moments
jo estic convençut que en el seu moment, ell o alguna persona
en què ell delegui, rebrà i donarà les explicacions oportunes, i
a  més jo crec que és el moment de felicitar-nos també en un
sentit  -no els membres del Govern, sinó crec que principalment
tots  els menorquins- perquè per primera vegada hi ha hagut una
adquis ició de casernes militars que ajudaran a promoure i a
realitzar un tipus d'activitat. Li voldria recordar que mocions de
l'any 97 d'Esquerra Unida, actuacions, després, del PSM, per fer
aquest tipus d'adquisicions varen ser rebutjades el Partit
Popular. Avui, dos mesos després de constituir-se el Govern
progressista en aquestes illes, s'arriba a un conveni. Les illes
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menors, crec que el conjunt de les Illes poden constatar d'una
forma clara quina és la diferència d'actuació entre uns i altres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d'Interior.

I.3) Pregunta RGE núm. 4543/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proves d'interinatge.

Substanciada aquesta pregunta passam a la tercera, 4543,
relativa a proves d'interinatge, que formula el Diputat Sr. Josep
Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Vàrem formular aquesta pregunta, que
donaríem reproduïda, per tal de poder d'esbrinar quin és el
criteri i quines poden ser les conseqüències per les quals el
borsí d'interins d'una especialitat concreta es convocava sense
demanar cap tipus d'especialització i, en canvi, en el catàleg del
funcionariat de la comunitat autònoma, sí que es demanen
aquestes especialitzacions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller d'Interior, té al paraula.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, li he de dir que quan es fa aquest tipus de
convocatòries s'han d'adequar una mica també a les places o a
l'oferta que hi ha perquè, entre altres coses, també tenim una
responsabilitat quant a recursos dels pressupostos. I dir-li que
són quinze places de les quals a vuit es demanava l'especialitat
i a les set restants no era necessària. El criteri que s'ha utilitzat
és molt senzill: s'ha fet una convocatòria on es demana la de
filosofia i lletres, i després, en funció de les places que
necessiten especialitat, s'agafa la persona que té aquest
requisit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Tampoc no m'ha quedat clar. Vam fer
una sèrie de preguntes a la Comissió de Cultura, on vam poder
esbrinar algunes qüestions, i precisament vam pensar reiterar

aquesta darrera perquè en aquesta comissió no es va deixar clar
quin era el criteri, però sobretot quines són les possibles
conseqüències, i vostè m'haurà de perdonar però no ho he
entès: no sé per què demanen..., o sigui, convoquen el borsí
d'interins on es poden presentar des de llicenciats en història
de l'art, llicenciats en geografia i història, en història general,
medieval, etc., etc., i de sobte en el catàleg comencen a posar
barreres, diguem, posen especialitzacions que no estaven
predeterminades de qualque forma per aquest borsí d'interins.

La gent que forma aquest borsí d'interins ha començat a
entrar ja a cobrir aquestes places interines provisionals? Com
s'ha fet, i en base a quina especialitat?, perquè si no se'ls
requeria aquesta especialitat, nosaltres entenem que el
document que comanda ara mateix és el catàleg de personal.

Amb açò el que volíem posar sobre la taula és que hi ha
hagut una incoherència entre aquesta convocatòria del borsí
d'interins i la redacció final del catàleg. Pensam nosaltres que
no ho han fet bé, que s'està discriminant una part d'aquest
sector i realment ens sembla fatal que no reconeguin aquesta
falta, no?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller d'Interior té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Gràcies, Sr. President. Senyor diputat, no accepto que s'hagi
fet malament. Li tornaré a mirar d'explicar per reiterar que crec
que ha estat un procés totalment clar i que era l'única manera de
fer-se, a no ser que volgués realitzar tants de borsins com
especialitats hi ha, que això ens portaria a una estructura de
muntatge per cada una de les places de la comunitat que estic
convençut que vostè tampoc no voldria crear tot aquest tipus
de xarxa que ens dugués a cada una de les especialitats.

Únicament el que s'ha fet ha estat una convocatòria del que
és la branca genèrica de filosofia i lletres i després, com vostè
diu que el que s'ha de tenir en compte és el catàleg i, per tant,
(...) en el sentit de quines són les especialitats que es fan, allí hi
ha un borsí totalment ordenat, totalment clar, i després, en
funció de l'especialitat que es necessita, si és museística o la
que sigui, s'agafa d'aquell borsí, perquè si no, si s'utilitzàs un
altre criteri com podria ser fer un borsí per a cada especialitat,
ens podria dur a l'absurd o almanco a la ineficàcia
administrativa, o almanco de gestió, de la Direcció General de
Funció Pública.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Interior.
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La pregunta número 5 i la pregunta número 6 han estat
ajornades en temps i forma pel...

Perdó, vaig avançat.

I.4) Pregunta RGE núm. 4545/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suspensió de la finançació dels cursos de formació de la
Fundació Universitat-Empresa.

Pregunta número 4, efectivament, 4545, relativa a suspensió
del finançament dels cursos de formació de la Fundació
Universitat-Empresa, que presenta l'Hble. Diputat Sr. Guillem
Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Des del seu coneixement, la Fundació
Universitat-Empresa es creà com un servei, com un pont entre
la Universitat, que crea coneixement, i qui l'empra, que és
l'empresa, qui el du a terme, i per açò ha anat organitzant cursos
i unes 1.000 persones realitzen cada any cursos de
postgraduats, de màster, cursos per a formació i especialitat
universitària, i tot açò per reforçar els recursos humans en
matèria d'investigació de ciència i de tecnologia. Així trobam
cursos com formació de formadors per a la inserció laborals de
joves, especialista en sanitat ambiental, especialista de recursos
cinegètics i control de plagues agrícoles i forestals, especialista
en aspectes psicològics de la salut laboral, etc., etc.

Però veim, idò, que, segons hem llegit, prop de 500 persones
han deixat de rebre cursos d'aquesta fundació, i és per açò que
nosaltres demanam al conseller de Treball per quin motiu la
Conselleria de Treball i Formació ha suspès el finançament dels
cursos de formació per a postgraduats que organitzava la
Fundació Universitat-Empresa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Sr. Conseller de Treball, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Gràcies, Sr. President. Jo també he llegit aquesta informació,
però vull tranquil·litzar el Sr. Diputat en el sentit que no és
certa. L'oferta formativa que ens ha fet la universitat  per al curs
2000-2001, que importa 146 milions de pessetes i que forma part
de l'eix cinquè del Pla Enllaç, idò està pendent de la signatura
d'un conveni que ja està redactat i que s'aprovarà, o que se
signarà, molt breument i, per tant, no hi ha cap suspensió de
finançament d'aquests cursos ni cap cessament de les activitats
que es duien a terme fins ara en aquesta matèria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Camps, té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, per una banda jo no sé
qui és que diu la veritat, si el gerent o vostè. Jo no ho sé, (...).
El que passa és que sí que m'agradaria veure el conveni que
han signat i la programació feta, i després tindrem coneixement
exhaustiu del que és, però tengui per segur que realment una
formació amb la universitat és millorar la qualitat, i no es tracta
tant d'omplir-se la boca sinó anar per feina, i si açò ha estat
motiu del fet que, perquè aquesta gent ha sortit als diaris,
vostès  han pitjat per fer aquest conveni. En qualsevol cas sí
que m'agradaria, una volta signat, rebre'l, i quina programació
han fet, perquè nosaltres ho consideram prioritari i important
per millorar la formació en aquesta comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Sr. Conseller de Treball, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Sí. Si vostè vol saber qui diu la veritat, romangui atent a la
pantalla i veurà que efectivament aquest conveni se signarà
amb tota normalitat. 

Tal volta el malentès, entre cometes, prové del fet que es va
manifestar per part de la conselleria una voluntat clara, que era
que aquesta relació amb la universitat s'havia de fer, i no es
podia fer d'una altra manera, a través del conveni marc que es
va signar entre el rector i el president del Govern dia 19 de
juliol, conveni marc del qual estava previst que penjassin
convenis específics que afectaven diferents àrees de
l'administració autonòmica, entre d'altres l'àrea de formació o
d'administració del Fons Social Europeu, que és el que compet
a la Conselleria de Treball. Jo crec que és el procediment
adequat, això és el que es va acordar, i a partir d'aquí dia 8 de
setembre va entrar aquesta oferta formativa de la universitat i
s'ha posat en marxa el tràmit d'aquest conveni. Dia 24 d'octubre
va ser aprovada aquesta oferta formativa pel Consell balear de
formació professional, amb participació de tots els agents
socials, patronals i sindicals, i jo crec que estam en una via
d'absoluta normalitat i, sobretot, d'atenció a aquest eix, que és
molt important, de la investigació, de la formació i del Pla Enllaç
a la nostra comunitat autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball.
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I.5) Pregunta RGE núm. 4540/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a incompatibilitat del representant del Govern a la Comissió
Insular d'Urbanisme de Mallorca.

I.6) Pregunta RGE núm. 4538/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cost econòmic de la Llei del sòl.

Ara sí: les preguntes 5 i 6 estan ajornades en temps i forma
pel Govern.

Per tant, passaríem a la pregunta número 7...

LA SRA. SALOM I COLL:

Una qüestió d'ordre, president.

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, a mi m'agradaria saber per què a la pregunta número 5  no
em contesta el Govern. No va dirigida a un conseller en concret,
va dirigida d'una manera genèrica al Govern. Aquí hi ha el
conseller de Presidència, hi ha el  president de la comunitat, i
crec que aquesta pregunta podria ser contestada, no va dirigida
a un conseller en concret del Govern balear.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, el Govern té facultat, com vostè coneix,
d'ajornar, de demanar l'ajornament d'una pregunta. Per tant, ha
fet ús en temps i forma d'aquesta facultat i no li podem demanar
altres explicacions, si fa ús de les seves facultats.

I.7) Pregunta RGE núm. 4541/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retard del sistema definitiu de finançament dels consells
insulars.

Procedeix la pregunta número 7, que és la 4541, relativa a
retard del sistema definitiu de finançament dels consells
insulars, que presenta l'Hble. Diputada Sra. Maria Salom i Coll,
del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, ens
agradaria saber per què el Govern balear retarda un any més el
sistema definitiu de finançament dels consells insulars. Quin
motius hi ha per a aquest nou retard?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller d'Hisenda, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, miri, el
16 de maig em varen fer aquesta pregunta i jo li vaig contestar
que el que és cert, també, és que en aquests moments s'està
tramitant una llei de consells insulars que preveu que, a partir
de l'entrada en vigor es disposarà de sis mesos per entrar un
sistema de finançament definitiu. Els vaig dir que era molt més
correcte esperar l'aprovació d'aquesta llei de consells i, per tant,
com que encara quan es va entrar la Llei d'acompanyament aquí
en el Parlament, dissabte de la setmana passada, no estava
publicada la Llei de consells, era prudent posar que s'ajornava
fins a l'1 de gener de l'any 2002, o sempre que una llei no
establís un termini.

Lògicament ara ja la Llei de consells ha estat publicada i el
Govern complirà el que diu la Llei de consells, que estableix el
termini perquè es presenti un sistema de finançament definitiu.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d'Hisenda. Sra. Salom, no vol
intervenir?

I.8) Pregunta RGE núm. 4539/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a assistència al Consell interterritorial de consum.

Idò substanciada aquesta pregunta passam a la número 8,
4539, relativa a assistència al Consell interterritorial de consum,
que presenta l'Hble. Diputat Sr. Francesc Fiol i Amengual, del
Grup Parlamentari Popular, que és presenta a la sala i, en
conseqüència, decau la pregunta.

I.9) Pregunta RGE núm. 4542/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a unitats mínimes de cultiu.

La pregunta número 9 està ajornada en temps i forma pel
Govern.

I.10) Pregunta RGE núm. 4544/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finalització de les obres a l'escola pública Jaume III de
Llucmajor.

La pregunta número 10, 4544, relativa a finalització de les
obres a l'escola pública Jaume III de Llucmajor, que presenta
l'Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores, senyors diputats, aquestes
obres de l'escola pública i la mateixa escola pública de Jaume
III, Sr. Conseller, han estat motiu de confrontacions entre
l'associació de pares, l'ajuntament, la conselleria i també abans
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amb la delegació del ministeri, polèmica que se suscita arrel
d'una comunicació que va fer l'ajuntament l'any 92 on
denunciava a la delegació del mal estat d'aquest col·legi i,
sobretot, de la urgència que hi havia de reforçar l'estructura i
remodelar aquest edifici. 

Tot això va suscitar una sèrie de polèmiques enfront
d'aquest col·legi: si s'havia de tomar, si se n'havia fer un de nou,
però en definitiva el que va succeir va ser que l'any 94
l'ajuntament va haver de tancar i desallotjar aquest col·legi, la
qual cosa va suposar un reforçament de l'estructura i també un
pivotatge del mateix. Tot això ha suposat sempre una sèrie de
crítiques i, a més, s'ha polititzat sempre molt aquest tema. Fins
i tot l'any 99, el febrer, es va haver de tornar a desallotjar una
sèrie d'aules que en aquests moments s'estan construint.

Atès que aquest tema de l'escola de Jaume III fa temps que
és polèmic i que, a més a més, com he dit abans, s'ha estat
politizant constantment, atès que sembla ser que hi havia un
compromís  per part de la conselleria que el curs 2000-2001 el
mes de setembre es podrien obrir aquestes aules, ja que els
alumnes han d'estar dins unes aules prefabricades amb tota la
mala imatge, i a més de suposar aquesta mala imatge el que
suposa per part dels alumnes, nosaltres feim aquesta pregunta
clara i senzilla, per veure quan té previst la conselleria que es
puguin acabar aquestes obres i acabar d'aquesta manera amb
tota aquesta polèmica i d'aquesta manera que es normalitzi
aquesta situació que, com he dit, arranca de l'any 92.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Oliver, bé, com a conselleria també lamentam que
el procés de construcció d'aquestes quatre aules del col·legi
públic Jaume III s'hagin allargat tant. És un col·legi que, com
vostè ha dit, té una llarga història de complicacions. En aquest
moment la conselleria té clar que s'acaben aquestes quatre
aules; la idea és que es finalitzin el mes de desembre, o sigui, ja
està bastant a punt. Així i tot és cert que ja tocaria estar
acabades fa un parell de mesos; han sortit complicacions,
desavinences entre l'empresa i els arquitectes que han
complicat la cosa, però la idea és que el mes de desembre
estiguin en condicions i, a la vegada, procuram pressionar al
màxim els  dos arquitectes que estan redactant el projecte, que
quan va començar aquest govern ja estaven redactant el
projecte per remodelar el conjunt del col·legi públic, i esperam
que pròximament compliran amb  la seva obligació d'entregar el
projecte.

Per tant, el mes de desembre estaran acabades les aules.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d'Educació. Sr. Oliver... Renuncia a la
paraula; per tant, la pregunta queda substanciada.

I.11) Pregunta RGE núm. 4546/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de les obres de la carretera de Llucmajor.

La pregunta número 11 està ajornada també en temps i
forma pel Govern, i com que en el plenari d'avui només hi havia
11 preguntes, amb això acabam el torn de preguntes.

II.1) Interpel·lació RGE núm. 3736/00, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a solucions a la sequera que
pateix la zona nord de Mallorca.

Passaríem a continuació a tractar la interpel·lació 3736,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions
a la sequera que pateix la zona nord de Mallorca. En nom del
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, no sé si
serà el conseller de Turisme o la consellera de Sanitat, els
experts en temes d'aigües d'aquesta comunitat, que em
contestaran aquesta interpel·lació. El poc respecte que té
aquest govern per aquest parlament cada dia és més palpable
i es veu en aquest moment en un tema tan important, de tant de
calat per a aquesta societat com és la problemàtica de l'aigua, de
la sequera que patim, que començam un debat sobre una
interpel·lació al Govern en temes d'aigua i la consellera de Medi
Ambient no és dins la sala, amb la qual cosa, Sr. President, jo
faré el meu paper, faré la meva feina que és el que em preocupa,
a mi i a tot aquest grup de diputats i diputades del Partit
Popular.

La veritat és que fa mesos, mesos, Balears ha estat patint
una sequera important i, per altra part, també no tant sols
Balears en el seu conjunt, sinó que Menorca per la seva part,
no tant potser com Mallorca o Eivissa, però a Mallorca d'una
forma important hi ha hagut falta d'aigua. Aqueixa interpel·lació
al Govern està fixada a la zona nord de Mallorca, si un pot llegir
la interpel·lació, perquè a la zona nord de Mallorca, municipis
de Pollença, Alcúdia, Muro, Llubí, sa Pobla, Santa Margalida,
si per tot hi ha un problema arreu de Mallorca de falta d'aigua
per a consum d'aigua humana, en aquesta zona es mesclen dos
problemes: el del consum d'aigua humana a segons quins
municipis, i el del consum d'aigua per regar per als pagesos
sobretot a tres municipis que són Muro, Santa Margalida i sa
Pobla.

Aquest estiu, a final del mes de juny, tothom va poder llegir
als  diaris, als mitjans de comunicació, la problemàtica que havia
sorgit de cara al fet que els pagesos de la zona nord estaven
preocupats  perquè els pous havien baixat moltíssim. Davant
això, l'Ajuntament de sa Pobla i l'Ajuntament de Muro varen
denunciar, dia 27 de juny, el fet que una empresa que du l'aigua
cap a Alcúdia feia canalitzacions il·legals en zones de domini
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públic. Era dia 27 de juny, dilluns. Dia 28 de juny, dimarts, posat
en coneixement de la Conselleria de Medi Ambient, varen venir
a l'ajuntament dos tècnics que es varen poder traslladar fins al
lloc on l'ajuntament havia trobat aquestes canalitzacions
il·legals dins zona de domini públic i ens varen dir que obririen
un expedient. Efectivament així va ser, que es va obrir un
expedient.

La veritat és que han passat més de tres mesos, quasi
quatre, i no en sabem res, d'aquest expedient d'aquestes
canalitzacions il·legals dins zona de domini públic, que la
competència és total i absoluta del Govern i, en concret, de la
Conselleria de Medi Ambient, i si encara ho hem d'ajustar més,
de la Direcció General de Règim Hidràulic.

Bé, anava passant el temps i el dia següent hi va haver tota
una sèrie d'anàlisis de pous als  municipis de Santa Margalida,
Muro, Alcúdia, Pollença i sa Pobla, anàlisis de pous que varen
donar com a resultat tota una sèrie de preocupacions, que
aquestes  anàlisis varen ser fetes per la Conselleria de Sanitat
del Govern balear, i aqueixes preocupacions es varen posar en
coneixement d'una forma, crec, discreta, així com toca en temes
que són de país, en coneixement del president de la comunitat
i de la consellera de Medi Ambient. En aquests dies, en
aquestes reunions, hi va haver -que se'ns va dir en aquestes
reunions que a final d'estiu hi hauria una solució integrada per
al problema de l'aigua a la zona nord. Em pens que l'estiu ha
acabat fa un parell de setmanes, ja; crec que hem entrat en ple
hivern. Hi ha qualque poble i tot que ja ha començat a fer les
fires d'hivern, i altres les faran aquests mesos. La veritat és que
solució integrada de la zona nord de Mallorca per l'aigua, no en
tenim, Sra. Consellera, que li agraesc que hagi arribat.

El grup de diputats i diputades del Partit Popular continua
estant preocupat com en el mes de juny i en el mes de juliol per
la situació que patíem allà, i especialment per la situació que
patien els pagesos, com li va anunciar també, a vostè, i es va
reunir i es varen fer fotos, una sèrie de pagesos de la zona nord,
no d'un poble, de quatre pobles en concret, com Unió de
Pagesos, que li varen fer arribar també una documentació de la
preocupació d'aquestes extraccions d'aigües incontrolades, i
també de com estava la situació dels pous a nivell d'anàlisi de
quina quantitat de nitrats hi havia. Davant tot això, i que el
Govern idò no ha complit la paraula que a final de juny donar
una solució integrada a la zona nord de Mallorca pel tema de
l'aigua, el Partit Popular interpel·la el Govern per veure quina
solució hi pensa donar.

Sra. Consellera, vostè en 365 dies ha canviat molt, i supòs
que en segons quines coses haurà canviat per bé, perquè
l'exercici del Govern la du a veure la realitat d'una altra manera;
a tots, li dic que jo mateix també he canviat després de 17 anys,
i m'ha ensenyat coses la gent de l'oposició, sense cap dubte,
més d'una vegada, però el que és evident és que, a vostè, els
canvis  li costen molt, els canvis li costen passar setmanes i
setmanes, fins i tot mesos i mesos. D'aquell no a dessaladores
-jo no reiteraré els debats que he pogut tenir ja en temes d'aigua
en aquesta cambra- de no a dessaladores, de quasi quasi fugir
del Govern per si es feia una dessaladora o de la cridada a
l'ordre per part del president Antich, estam a punt de complir un

any d'aquí a tres mesos, haurà passat un any, de la solució
integral de la zona nord de Mallorca, de la forma que anam,
perquè no plou molt, no s'equivoquin; plou però no plou molt,
i de passada fa vent, la qual cosa fa que s'eixugui molt aviat
l'aigua, i la que ha d'anar baixant poc a poc no hi arriba, ja,
s'eixuga, amb la qual cosa ens podem trobar, amb la seva forma
d'actuar, que d'aquí a sis mesos estiguem exactament on estam.

Jo crec que la prudència que hem tengut durant aquests tres
mesos perquè era una qüestió de país crec que és irreprotxable;
de la paraula donada a vostè i al president d’aquesta comunitat,
d’aquesta boca no ha tornat sortir res en contra ni a favor,
perquè em varen demanar un tèntol per fer feina, el problema és
que a vostès se’ls ha esgotat el temps d’aquesta feina i vostès
no han complit en cap moment a donar una solució als
problemes de l’aigua a la zona nord. Vostè té anàlisis
preocupants  dels pous de la zona nord, i en concret a la zona
d’extracció on es trobaren les canonades il·legals, que no sé
com vostès tenen l’expedient en aquests moments i quina multa
li han posat a aquest senyor, el que sí sé és que no li han fet
llevar les canonades d’allà on les trobaren, que qui les va trobar
va ser un servidor amb dos regidors de l’ajuntament. 

És greu, s’imaginen un govern del Partit Popular assegut a
les cadires verdes, i Esquerra Unida, Els Verds, el PSM
asseguts als  bancs de l’oposició, que haguessin trobat unes
canonades il·legals de l’aqüífer de devora ses Ufanes de
Campanet, que resulta que el Govern no hagués actuat durant
tres mesos i mig, a reposar les canonades i tornar les coses al
seu lloc?, la indignació seria total, em veig el Sr. Sampol, amb
tots  els motius del món, és que tendria raó, tendria raó. Però
aquí no passa res, aquí tothom pot canviar de postura, del que
pensava fa uns anys a l’oposició, i ara que estan al Govern, el
contrari, el que passa és que s’han trobat amb un grup
responsable, a mi el president em va demanar tèntol, i el grup ha
tengut un tèntol per a aquest tema, però aquests dies darrers
hem pogut veure com el Govern, que és a qui li toca negociar
amb Madrid els temes d’aigua, ja estic cansat de sentir els
membres dels distints grups polítics que ens diguin a nosaltres
que tenguem cura que Madrid ens dugui, és a vostès que els
toca negociar amb Madrid les seves coses, com a altres que
tenim altres càrrecs a part d’aquest parlament, és a nosaltres
que ens toca negociar amb el Govern, aconseguir coses per als
nostres municipis.

Idò mentre vostès negocien això, no es dóna una solució a
la zona nord, i han sortit una sèrie de qüestions. Trobam
ajuntaments on el PSM presenta mocions perquè el Govern
balear compri ses fonts Ufanes de Campanet, on s’aprova per
unanimitat aquesta moció, i són ajuntaments on voten
conjuntament PSM, que ho ha proposat, Unió Mallorquina i
Partit Popular; però trobam altres ajuntaments que sí estan
d’acord que es comprin ses Ufanes, però resulta que els punts
no són iguals, per exemple, a un municipi es diu -vaig acabant,
Sr. President-, a un municipi es diu que es comprin ses Ufanes
i, si hi ha excedents, que els exploti el Govern, impensable,
senyores  i senyors diputats, que el PSM l’any 2000, el mes
d’octubre de l’any 2000, quan va passar aquesta qüestió,
digués que es pugui extreure un metre cúbic d’aigua de les
fonts Ufanes de Campanet maldament les explotàs el Govern,
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me’n record perfectament a la campanya del 94, europea, del Sr.
Sampol, el que em va arribar a dir, a mi i a d’altres membres del
Partit Popular, per fer aquesta mateixa proposta, no que les
explotàs un particular, sinó que les explotàs l’administració. Idò
resulta, senyora consellera, que hi ha aquesta qüestió, que això
pot ser una solució per a la zona nord, però després ens trobam
amb un altre ajuntament que diu “ni un metre cúbic pot usar el
Govern”, en aquest cas també proposat pel PSM, ...

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

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vaya acabando.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, acab. Què li deman, senyora consellera?, què li demana
aquest grup de diputats i diputades del Partit Popular? Que
estam preocupats pel tema de la zona nord, devora vostè per
donar solucions a la zona nord, crec que tenim un punt comú
de tranquil·lització de tots els pagesos de la zona nord, i crec
que també volem que tots els ciutadans que són a la zona nord
no tenguin problemes d’aigua per a l’ús de consum humà. La
qual cosa, senyora consellera, si nosaltres arribam a un
compromís amb vostè i amb el president, el mantenim, per què
la caparrudesa total i absoluta, senyora consellera, de no voler
donar-hi una solució definitiva, per què rebutjar una i una altra
vegada la possibilitat que amb una planta potabilitzadora, com
deia vostè, jo no li parl de dessaladores, allò que em va dir que
va anar a veure al municipi de Pego d’Alacant, el que vostè
vulgui, jo no li impòs el que ha de fer, però hem de treure aigua
de la mar o aigua que va a la mar i l’hem de poder tornar a
recarregar als aqüífers. Sigui valenta, digui en aquesta tribuna,
perquè jo no li retrec que vostè no vulgui arreglar-ho, sinó que
està molt a arreglar-ho, i poden arribar tard, digui en aquesta
tribuna quina solució donarà, i si ha de ser un canvi d’actitud,
que a vostè li costa ...

EL SR. PRESIDENT:

Acabe, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, acab, Sr. President. Miri de fer-lo, si pot ser, ara aquí en
deu minuts i tothom, no nosaltres, els del Partit Popular, la gent
de la zona nord estarà més tranquil·la. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Font. Sra. Consellera de Medio Ambiente.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Bon dia. En primer lloc, voldria, Sr. President, senyors
diputats, senyores diputades, voldria demanar disculpes per
haver arribat uns minuts tard, però no ha estat una qüestió que
hagi estat per jo, sinó per una qüestió de trànsit, però deman
disculpes.

Dit això, vull fer paleses dues qüestions al senyor
representant del Partit Popular abans de fer la meva intervenció
respecte del que s’ha demanat per part del partit de l’oposició.
En primer lloc, veig que tenim una preocupació compartida, que
és de solucionar els problemes de l’aigua de la zona nord que,
a més, he de dir que la Conselleria de Medi Ambient i, per tant,
el Govern de les Illes Balears, no només ho vol fer a la zona
nord, sinó evidentment a totes i cadascunes de les illes de les
Balears, per tant, tenim aquesta qüestió compartida que, a més,
jo crec que vol dir, això, que entre tots i, per tant, tothom hi
posarà de la seva banda per arribar a cercar solucions tan
idònies com siguin possibles.

I, en segon lloc, també dir-li, Sr. Diputat Jaume Font, que la
demagògia jo crec que s’hauria de minimitzar en aquest
parlament, perquè precisament el Parlament el que necessita és
parlar seriosament de tots els temes i, a més, fer-ho d’una
manera per cercar solucions i les més idònies a curt, a mig i a
llarg termini. I si dic demagògia és per una qüestió molt clara, en
primer lloc em xoca, li he de dir, que em digui que en tres mesos
no els he donat cap resposta, quan, precisament, li jo li hagués
de dir tots els mesos que ha estat, i els anys que ha pogut estar
el Partit Popular a poder dur endavant un pla hidrològic de les
Illes Balears, que no hi ha hagut manera i encara no hi ha
manera de poder aprovar, a poder dur endavant un projecte
com el de sa Costera, que fa deu anys que encara esperam, i tot
un seguit de qüestions que jo crec que, en aquest moment, no
cal parlar d’això, sinó veure de quina manera podem cercar les
solucions per tal de poder-les, amb uns criteris sobretot a curt,
a mig i a llarg termini, poder dir que estam intentant cercar
solucions a la zona nord de l’illa de Mallorca. Per tant, parlem-
ne seriosament i no, com dic, de demagògies i qüestions que
crec que estan fora d’àmbit i d’òrbita en aquest parlament.

Dit això, i entrant al que és ja precisament el que la
Conselleria de Medi Ambient ha de dir respecte del que planteja
a la zona nord de l’illa de Mallorca, segons les dades de què
disposa la Conselleria de Medi Ambient d’aquesta zona, es veu
afectada, aquesta zona, en els darrers anys, per les condicions
de sequera que s’enregistren a la resta de l’illa de Mallorca. El
coneixement d’aquesta situació òbviament és lògic, preocupa
la Conselleria de Medi Ambient que ha vengut elaborant i
aplicant una estratègia de gestió diferenciada per a aquesta
zona de l’illa, tal i com fa per a la resta de zones de l’illa de
Mallorca i per la resta d’illes de l’arxipèlag.

Quan l’actual govern es va càrrec, i li record que fa un any
i tres mesos, de la gestió hidrològica a les Illes Balears, es troba
amb una gestió dels recursos hídrics a la zona nord de
Mallorca, com a la resta de la comunitat autònoma, que es venia
fent a una escala municipal i amb una escassa, per no dir nul·la,
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coordinació a escala comarcal o illenca. Mentre, els nivells de
desenvolupament urbà i turístic aconseguits  a diverses zones
de les Illes Balears, entre les quals es compta la zona nord de
Mallorca, fa molt de temps que necessitaven l’aplicació d’un
enfocament de gestió hídrica coordinada, com a mínim, a escala
comarcal.

Cal felicitar, i així ho faig, perquè a la fi, el Partit Popular
precisament hagi començat a plantejar-se les preocupacions de
tipus hídric a escala territorial, de manera realment operativa per
a una gestió més eficient dels recursos i que, efectivament,
tengui i contempli el que és una gestió de tipus comarcal i, per
tant, no només des de l’ajuntament. El que passa és que crec
que hauria estat molt més beneficiós per als recursos hídrics
d’aquesta zona i també, evidentment per a la ciutadania de tota
l’illa i especialment de la zona nord de Mallorca, que això,
aquest esperit que els preocupa tant ara, l’haguessin tengut fa
anys, que precisament això hagués impedit determinades
situacions com les que ens trobam ara.

Per tant, en contestació a la seva amable petició, per part del
partit de l’oposició del Parlament, jo el que vull és examinar la
problemàtica hídrica de la zona nord de Mallorca en tres
perspectives, i crec que cadascuna d’elles té una importància
capital: En primer lloc, les dades bàsiques de la situació actual,
és a dir, com ens trobam en aquest moment a la zona nord de
Mallorca. En segon lloc, les actuacions a curt termini. I, en
tercer lloc, l’estratègia de gestió a mig i llarg termini.

Respecte de la situació actual, li he de dir que a la situació
que hi ha en aquest moment s’han de destacar les dades
següents. Es consideren incloses a la zona nord de Mallorca les
unitats hidrogeològiques de Formentor, Aumadrava, Ufanes,
Pla d’Inca, sa Pobla i sa Marineta, i la gran comarca hidrològica
així formada que la Conselleria de Medi Ambient defineix com
a unitat de gestió del nord de Mallorca presenta un balanç de
recursos extraccions més favorable que la resta de l’illa. Mentre
a la zona nord s’extreu cada any el 53,6% de la recàrrega natural
dels  aqüífers a un any mitjà, a la resta de Mallorca, aquest
percentatge arriba al 81,6%. Aquest major equilibri entre els
recursos i les extraccions ha mantengut la zona nord de
Mallorca fins al moment actual al marge de situacions
conflictives en els successius cicles de sequera, al contrari,
l’excessiva pressió dels recursos en el sud i el llevant de
Mallorca, especialment a la badia de Palma, s’ha revelat durant
la darrera dècada, de cada vegada més insostenible, generant
dèficits de cada vegada més importants als cicles de sequera.
Això és el que obligà, primer, a realitzar el transvasament de
Llubí a sa Marineta, després a l’operació vaixell i, més
recentment, a la dessalació d’aigua de la mar amb volums,
sempre creixents i en augment.

El repartiment d’extraccions entre els usos urbans i turístics
i usos agraris és també diferent al nord de Mallorca i a la resta
de l’illa, mentre sa la zona nord l’agricultura representa el 74,4%
del total de les extraccions, a la resta de l’illa aquest percentatge
és del 57,5%, la participació de l’agricultura o el repartiment de
recursos al nord de l’illa presenta un patró pràcticament
peninsular a diferència del que succeeix a la resta de Mallorca.
Per acabar, malgrat a la zona nord de Mallorca els usos

urbanoturístics són percentualment menors que a la resta, els
índexs  de consum unitaris són superiors a d’altres grans zones
urbanes o turístiques de Mallorca, així, per exemple, mentre a
Palma el consum mitjà diari per habitant equivalent és de 289
litres i a Calvià de 305, a Alcúdia puja fins a 413 litres. 

És amb aquestes condicions que la zona nord de l’illa
s’enfronta a l’actual cicle de sequera que presenta un grau de
gravetat diferent del de la resta de l’illa. En quin sentit?, idò a la
zona sud i llevant, la sequera actual, la més severa de les
enregistrades històricament, hi ha observatoris amb un dèficit
de precipitacions de més del 50% en els últims dos anys, mentre
al nord el dèficit és d el’ordre del 40% i existeixen
enregistraments històrics de sequeres més pronunciades que
l’actual. Dins de la pròpia zona nord, la sequera no afecta totes
les zones per igual, la badia de Pollença presenta una situació
menys deficitària que la d’Alcúdia, i, a més, durant els darrers
mesos s’han produït pluges considerables que han resultat, si
més no, beneficioses. En conjunt i a la vista de les dades, la
situació hidrològica actual de la zona nord de l’illa no presenta
un aspecte alarmant, encara que la seva evolució, és evident, és
objecte d’un seguiment acurat per part de la Conselleria de
Medi Ambient que ha donat lloc a l’adopció de mesures
cautelars que s’exposen a continuació i que, com és clar, Sr.
Diputat Jaume Font, coneixerà també, com a batle de sa Pobla,
i que ben aviat en tendrem l’ocasió. 

Es tracta, per tant, d’actuacions, com he dit, a curt termini,
a mig i a llarg, precisament per evitar qualsevol risc de
desproveïment en el proper estiu i en els successius. Quines
són les actuacions a curt termini?, en l’actualitat s’estan
realitzant o estan programades a curt termini les actuacions
següents  la majoria de les quals tenen antecedents positius a
la zona. Ajudes de la Conselleria de Medi Ambient per
elaboració de plans de gestió de la demanda als  municipis que
així ho demanin, seguint les passes dels de Pollença i Alcúdia,
que ja han realitzat, de manera molt incipient, però han
començat, un programa amb bones perspectives, aquests plans
hauran d’incloure mesures urgents per al proper estiu. Ajudes
de la Conselleria per a la reducció de pèrdues a les xarxes de
distribució per tal de reduir el que és la pèrdua en xarxa de
l’aigua. M’agradaria fer la referència, concretament en el cas de
Campanet, que supòs que vostè coneix, que precisament en
unes actuacions molt concretes, en aquest àmbit que jo estic
tocant, ha fet que tornàs el consum d’aigua d’ara fa deu anys,
per tant han reduït en un element importantíssim el que és
l’aigua consumida. En tercer lloc, plans de millora de l’eficiència
en l’aplicació agrària de l’aigua, a l’igual que les urbanes i en
col·laboració amb la Conselleria d’Agricultura. Per altra banda,
reutilització d’aigües depurades en tractaments terciaris que
resulta especialment interessant amb dues depuradores que
són la d’Alcúdia i la que està per fer i estam analitzant que és la
de Muro. Per altra banda, és un tema que ja sé que de per si és
polèmic, però que s’ha d’analitzar i s’ha de posar damunt la
taula, que és l’aprofitament dels cabdals sobrants de les fonts
Ufanes amb participació dels  ajuntaments afectats i en estudi
per la Direcció General de Recursos Hídrics. Per una altra
banda, l’eventual adequació dels terrenys de l’antiga tèrmica
del port d’Alcúdia per fer possible el trasllat a aquest lloc, a
aquest emplaçament, d’algunes unitats mòbils  instal·lades a la
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badia de Palma; és important recordar que si fos necessària
alguna aportació d’aigua dessalada, aquest trasllat seria l’única
solució operativa per al proper estiu, ja que no es podria
disposar per a llavors, de les hipotètiques dessaladores
finançades per la Unió Europea que el ministre de Medi
Ambient està tan interessat per instal·lar a les Balears i a
d’altres llocs, per poder complir l’execució dels pressuposts
que té assignat el fons de cohesió.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, vagi acabant.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Respecte de les estratègies de gestió a mig i llarg termini, li
he de dir que, precisament, en aquests moments, els Serveis
Tècnics de la conselleria elaboren l’estratègia de gestió de
recursos hídrics del nord de Mallorca que passen, després de
vist el bon resultat que ha tengut el pla de xoc per a la badia de
Palma, on en el marc d’una gestió coordinada i dirigida per la
Direcció General de Recursos Hídrics ha tengut una bona
implantació i uns bons resultats, i aleshores volem fer el mateix
per a aquesta zona de Mallorca. Per tant, en aquests moments
es fa perquè a la zona nord s’intenta elaborar, a causa que les
similituds de la corba estacional de la demanda d’aigua de
l’estructura geogràfica i hidrològica entre el nord i el ponent de
l’illa de Mallorca, com un eix de l’estratègia de gestió per
assegurar els subministraments en l’estiu, s’ha d’identificar al
nord de l’illa una reserva estratègica que puguin complir, per a
aquesta zona, un paper similar al que ha començat a complir
s’Extremera per a la badia de Palma. És a dir, la recent realització
d’una extensa campanya d’anàlisi als pous que proveeixen
Alcúdia sembla confirmar que l’aqüífer de Crestaix, al nord de
sa Pobla, pot complir aquesta funció de regulació estratègica.
Les anàlisis han demostrat que els pous d’aquest aqüífer estan
protegits de la salinització per estructures geològiques
impermeables, aquesta és una magnífica notícia per a la futura
gestió dels recursos al nord de Mallorca.

Això permetrà establir, en aquesta zona, una estratègia
similar a la de Palma, amb un doble enfocament hivern-estiu, de
manera que la reserva estratègica pugui donar suport a les
puntes d’estiu i la seva recuperació sigui prioritària a l’hivern.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, ha d’anar acabant perquè s’ha d’equilibrar
el temps i vostè tenia deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Perdó. Idò, per anar acabant i per concloure, respecte
d’aquest estudi a mig i llarg termini, estudiam tota una sèrie de
possibilitats que passaríem, ràpidament, a dir-les: cercar una
reserva d’aqüífer que, com he explicat, podria ser la zona de
Crestaix; en segon lloc, ha d’anar acompanyat per una aposta
clarament per a tot el que és la depuració i, per tant, per a la
reutilització de les aigües depurades; per una altra banda, ha de
passar també pel que suposa una millor gestió del que és
l’aigua per regar, tant sigui per a jardins com per a agricultura
i, per tant, fer un pla que realment pugui respondre a totes les
necessitats  de la zona nord de Mallorca, sense, per això dir que
no a tot el que pugui ser una actuació concreta, en algun
moment, d’algun tipus de dessalació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Grups que vulguin intervenir? Sr.
Joan Bosco Gomila, en nom del Grup PSM-Entesa Nacionalista,
té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Consellera, com haurà deduït de la intervenció de
l’interpel·lant, el PSM està preocupat per la qüestió de l’aigua
i el proveïment als nuclis de població, i no només a la zona nord
de l’illa de Mallorca, sinó a totes les Illes. Creim que el problema
de l’aigua s’ha de fer col·laborant amb els ajuntaments, i
aquests han de fer les seves propostes i han d’exposar les
seves  idees, però que, evidentment, des del Govern les
solucions han de ser, la visió i les solucions han de tenir en
compte una visió global de totes les illes, de cadascun dels
aqüífers i no puntual per un municipi. Confiam en les propostes
i en les gestions que es fan des del Govern de les Illes Balears,
però, de totes maneres, esperarem la moció subsegüent en què
se sustentarà aquesta interpel·lació d’avui per veure quines són
les propostes que ens fa el Partit Popular.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bosco Gomila. Sra. Mercè Amer, en nom del
Grup Socialista, té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. El Govern, i així ho ha manifestat la consellera de Medi
Ambient, vol assegurar el subministrament d’aigua a totes les
ciutadanes i els ciutadans d’aquestes illes, de tot el territori,
tenint en compte la racionalitat i la sostenibilitat d’aquests
recursos. És important i és en l’exercici de les seves
competències de govern, marcades per l’Estatut, que ha
d’exercir aquesta planificació dels recursos hídrics. El Govern
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ja aquest estiu, i tots hem tengut present, atesos els problemes
de sequera dels quals tots els ciutadans i ciutadanes som ben
conscients, ja ha instal·lat dessaladores per assegurar el
subministrament a la badia de Palma, aquest estiu no ha mancat
aigua enlloc, repetesc, aquest estiu no hi ha hagut manca
d’aigua, com tampoc no hi ha de ser a qualsevol indret
d’aquestes illes.

El president del Govern, en reunió de dia 27 d’octubre, va
tenir, amb presència dels mitjans de comunicació, es va
comprometre amb el representant de la mancomunitat del nord,
a donar solucions a aquesta zona nord de l’illa de Mallorca. La
situació actual, ho ha explicat la consellera, després dels
estudis realitzats, aquesta zona no podem dir que sigui de les
zones més explotades, per tant, atesos també aquests estudis
d’explotació dels recursos renovables que ens situam, segons
aquesta informació que ens ha aportat la Sra. Rosselló, estan en
més de 20 punts inferiors als que presenta la resta de l’illa de
Mallorca. Per tant, això també ha dut que els aqüífers no
plantegin problemes de salinització.

Ha parlat de tota una sèrie d’actuacions en aquesta zona
que entenem que són importants i que mostren la preocupació
d’aquest govern, quant a conveni per als sobrants de les
Ufanes, quant a aquesta reserva de l’aqüífer de Crestaix o el
mateix condicionament per a la ubicació de dessaladores i tenir,
per a aquest estiu proper, una solució donada. Per tant, veim
aquí també que hi ha tota una sèrie d’actuacions en relació a
donar solucions integrades al problema de l’aigua, com ho ha
fet ja el municipi de Pollença per a la badia de Pollença amb un
pla hidrològic, que també aquesta gestió de la demanda la du el
municipi d’Alcúdia , com així també altres municipis tendran el
suport  de la conselleria per a l’elaboració d’aquests plans,
perquè és ver que en aquesta zona la participació en el consum
de l’agricultura, en el consum d’aigua és molt més important i
per això precisament, ara més que mai, hauríem de reivindicar si
és necessari aquest aprofitament terciari que encara està
pendent, com també tenim pendent altres solucions com és, ja
no en aquesta zona, sinó a la badia de Palma, la setena línia de
la dessaladora, com també la vuitena i la novena ja demandades
des del mes d’abril.

La política, Sr. Font, no pot ser que vengui marcada just
pels  fets puntuals, per solucions puntuals, i el que tenim clar
des del Grup Parlamentari Socialista és que la política ha de
venir marcada més en aquest llarg termini i, per tant, allò que
reivindicam, que entenem que és prioritari, com així també ho ha
expressat el Govern, és el Pla hidrològic. El Pla hidrològic que,
com saben tots vostès, ha passat el Consell de l’Aigua de
Balears, el Consell de l’Aigua de Madrid i està pendent del
Govern del Sr. Aznar, del Consell de Ministres, per tota aquesta
sèrie de programes que, evidentment, donaran solucions amb
aquests vint anys en què està el Pla hidrològic: estalvi d’aigua,
sanejament, prevenció de torrentades, reutilització per a reguiu,
proveïment, com és sa Costera, dessaladores. Què ha dit
Madrid?, res. A Balears, ni gota.

Conveni hidrològic, tots vostès recordaran els titulars de 21
de maig del 99, “el Consell de Ministres preveu avui -dia 29 de
maig- aquest conveni hidrològic, 20.000 milions”, encara

pendents amb  tota una sèrie d’actuacions on hi havia el torrent
de Manacor, aprofitament de sa Costera, reutilització d’aigües,
sanejament, etc. Tota una sèrie de problemes pendents, i
Madrid, què diu?, a Balears ni gota.

Fons de cohesió, se’n recorden tots vostès? Vàrem demanar
tot un conjunt de projectes, 18.000 milions, per demanar a
Europa en reutilització d’aigües, remodelació de depuradores,
terciari, remodelació de plantes de compost de fang, 18.000
milions, Què diu Madrid? Res, ni gota.

Vull recordar aquí la Llei 30/98, de 29 de juliol, règim especial
de les Illes Balears, reconeix, ho saben tots vostès, la necessitat
de realitzar amb tractaments singulars per a l’illa, sobretot en
matèria d’aigua, programes estatals d’infraestructures, prioritat
en execució d’inversions en matèria d’obres hidràuliques, plans
conjunts  d’optimització, reutilització, ho saben tots vostès, què
diu Madrid? Ni gota.

Des del Grup Parlamentari Socialista, evidentment, estam
disposats  a tot el que representi arribar a acords, però des de la
lleialtat i el respecte institucional, és evident que s’ha de
solucionar el tema de l’aigua, amb la implicació clara de les dues
institucions, Govern de les Illes Balears i Govern de l’Estat
espanyol, però amb compromisos i també amb compliments.
Repetesc, des del Grup Parlamentari Socialista no ens oposam
que es donin solucions, no ens oposam si la solució, pels
estudis  pertinents, pels estudis de viabilitat, són les
dessaladores, però el que entenem que s’ha de complir és
aquesta política a llarg termini que ens ha de marcar el Pla
hidrològic i que està pendent d’aprovació al Consell de
Ministres, i aquesta ens ha de marcar la política de l’aigua i les
revisions, evidentment que cada cinc anys està previst.

Moltes de gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. L’autor de la interpel·lació, Sr. Font, té
la paraula per replicar durant cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Quan un no domina un tema, el millor
és parlar de molt, poc de cada cosa, i sembla que en sap
moltíssim, de vegades val més, a mi m’ha passat també, eh?, i
quan me’n vaig dic, “valdria més haver callat”, aquí, avui, per
part5 de la portaveu del PSOE valdria més haver callat, Sra.
Mercè Amer, no sol ser el seu paper, aquest.

Sra. Consellera, que vostè pugi aquí, que arribi tard, pugi
aquí i digui que jo li he fet demagògia amb els plantejaments,
quan vostè té aquest paper que li vaig dur jo, perquè no li va
dur un altre, i el té el president, del mes de juliol, i em diu que he
de parlar seriosament, han estat les seves paraules, que he de
parlar seriosament i no he de fer demagògia, vostè creu que no
és parlar seriosament i que hem estat respectuosos, i li he dit
que això era un tema de país, i hem estat devora el Govern
balear, la seva consellera i el seu president, quan hi ha pous a
la zona aquesta nord on els clorurs per mil·ligram/litre, que
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vostè sap que l’ideal són 350, arriben a 1.384, que no ho he dit
durant tres mesos i mig, que la premsa ho ha intentat, i que he
estat devora el Govern per mirar de trobar una solució. Hi ha
pous que tenen 1.242 mil·ligrams/litre i hi ha pous que en tenen
3.337, Sra. Consellera. I jo faig demagògia?, jo no parl
seriosament? Vostè és una irresponsable, vostè no sap
mantenir qüestions d’estat o qüestions de país així com toca
damunt la taula. Jo les hi he mantengudes en nom d’aquest
grup, amb vostè i amb  el president d’aquest govern, perquè a
mi em preocupa el tema de l’aigua, i jo no he canviat mai el
discurs de l’aigua, mai després de 17 anys. I ja està bé que pugi
aquí a fer paperets, perquè vostè és la consellera dels paperets
d’aquest govern, Sra. Consellera, perquè ha tornat a fer un
paperet aquí, avui. S’informi bé, perquè el Sr. Rodríguez Perea
no pot ser mai que li hagi dit això.

Una altra qüestió. M’ha plantejat el seu discurs en tres
punts: estat actual -era per universitaris el tema, Sr. Conseller
d’Educació-, aquest no interessa a la gent de la zona nord;
actuacions puntuals, aquestes són importants; passa de
puntetes  per damunt el tema de les dessaladores, i en tot cas
durem les mòbils. Sra. Consellera, no vagi del PP d’enrere. El PP
d’enrere mai no va tenir un ministre de Medi Ambient que
volgués pagar dessaladores a Balears -és això el que ha
d’escoltar, la Sra. Amer-, mai, vostè té damunt la seva taula un
protocol, hi ha tres qüestions importants: una, el conveni, que
vostè sap que ja està en tràmit per Consell de Ministres, ho sap,
era a Madrid, i si no, hi havia el seu director general. Dues, tota
una sèrie d’obres que d’aquest conveni hi ha sa Costera i tot el
que ens ha recordat la Sra. Amer. Dues, la qüestió d’una sèrie
d’interconnexions amb aqüífers. I tres, vostè té un paper
damunt la seva taula que ha de decidir quines dessaladores
fixes vol, i que vostè pot mesurar, pot dir una, dues, tres, o cap.
La nostra proposta és clara: una a Eivissa, una a Menorca, una
a la zona nord, i una o dues a la badia de Palma. Vostè sap que
el conveni dels 21.000 milions, que està defora d’això que vostè
pot dir “en vull una”; “en vull dues” o “no en vull cap”, perquè
és vostè i el nostre ministre de Medi Ambient, i el seu ministre
de Medi Ambient, i president del nostre partit ho va dir em
pens divendres davant tots els mitjans de comunicació, que és
vostè que ha de dir quantes en vol, i si no en vol cap, cap. I si
només una, n’hi finançaran una, Sra. Consellera. És vostè.

Vostè em parla de mòbils, que em mourà les mòbils. I per
què no les va posar aquest estiu, les mòbils a la zona nord?, la
zona que tothom reconeix que és on s’empra més aigua de cara
a la pagesia. Una qüestió, m’agradaria que quedàs clar també.
Però sobretot aquesta que li he dit al principi, perquè jo he fet
aquesta interpel·lació per això, perquè si vol que facem en
conjunt, li farem, i tornarem a sortir amb el “tinglado” que
després  vostès em retreuen, que vostès no farien mai una
dessaladora. Però a la zona nord hi ha un problema que mai hi
diuen ningú que veuràs un duro per poder-lo arreglar. I jo li
deman, Sra. Consellera, com així em surt després amb les
mesures de futur, amb un desbarat tan gros, que quan el batle
del seu poble, Sr. Conseller de Cultura, ho senti, vamos, no
dormirà anit, com altres de la zona. 

De futur, vostè dóna una solució que és la següent: una
reserva estratègica, a on?, a l’aqüífer de Crestatx. Vaja desbarat!
I de pas ha tengut -i perdonau-me l’expressió- la santa dallona
la consellera de pujar aquí i dir que és un lloc on no penetra la
sal. L’aqüífer de Crestatx és un aqüífer que està a aquesta altura
d’aquí, senyores i senyors diputats. És l’aqüífer on surten els
pous que vostè té, té la fulla i té el número apuntat al plànol
que li vaig deixar jo, on surt el pou número 7, que és el que té
1.384 clorurs per mil·ligram litre; on surt el pou número 12, que
té 3.337 mil·ligrams/litre. Vostè ve a dir a un diputat del Partit
Popular que no pugi aquí a fer demagògia i parli seriosament?
Però si el que hem fet és estar al seu costat! És l’únic que hem
fet, Sra. Consellera. L’únic que li demanàvem avui és a veure
allò que vostè em va dir davant el seu director general, i que em
va dir el president, i em va enviar a vostè, que a finals d’estiu
tendrien una solució. Serà puntual, serà ràpida, serà a llarg
termini o el que sigui; vostè no la du, aquí, no l’ha duita. I no
em digui després, és que si ara fos una dessaladora fixa,
d’aquestes  que ens diu Medi Ambient, resulta que estaria un
altre any.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vagi acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Vaig acabant, Sr. President.

...estaria un altre any. Si estaria un altre any vol dir, Sra.
Consellera, que si vostè fa un any hagués estat d’acord, demà
tendríem dessaladora. Vostè és una irresponsable, Sra.
Consellera. He començat jo amb un to molt tranquil,
col·laborador i amb ganes d’ajudar-la, i vostè m’ha traït quan ha
pujat aquí i ha dit que jo no he estat seriós; i vostè m’ha traït
quan m’ha dit que és demagògia. No és demagògia uns anàlisis
fets per la Conselleria de Sanitat, que vostès governen, el Partit
Socialista en concret té la consellera, i on jo he estat callat
durant tres mesos i mig, allà on el meu cos el que em demanava
era guerra, el que em demanava era branca; i no, era un tema de
país.

I li vull dir una cosa: els batles de tot el voltant de les
Ufanes podem tenir petits matisos de coses, però no hi ha
colors polítics, estam més junts del que vostè es faci comptes.
I per acabar, només dir-li una cosa, Sra. Consellera: Vostè té
damunt la seva taula un document que li ha donat el Ministeri
de Medi Ambient. Vostè estigui tranquil·la pel tema dels 21.000
milions del conveni, i estigui tranquil·la pel tema de les
interconnexions. Del tema de les dessaladores, quan parlen de
fons europeus -i acab, Sr. President, li garanteix- quan parla
d’això  diu que no figuren enlloc. Els fons europeus -i això pareix
mentida, perquè vostès que vénen de molts d’anys de govern-,
els  fons europeus que té l’Estat estan dins una partida de fons
europeus, i no duu el nom de “dessaladora per a la consellera
Margalida Rosselló, de Balears”, no, són fons europeus de
l’Estat espanyol, que si vostè diu si en vol una, dues o tres,
perquè no li ha posat cap condició el ministre, vostè tendrà el
que voldrà. Així és que a damunt la seva taula està la
possibilitat que arregli d’una vegada per totes el problema de
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l’aigua de Balears. Sí que hi ha altres mesures que són
necessàries: reutilització, pèrdua d’aigua de les xarxes, tot el
que sigui, però parlam d’una altra cosa.

I li deman per acabar: comprarà ses Ufanes? Farà descansar
l’aqüífer d’Acasa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, ha acabat...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

...per l’any que ve, perquè els pagesos no pateixin? Acab,
Sr. President. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Bé, en primer lloc jo li demanaria al Sr. Diputat Jaume Font
que es posi tranquil, perquè es veu que s’exalta moltíssim, i
crec que el que hauria de fer és posar-se tranquil, perquè en
primer lloc això és una qüestió que aquesta formalitat, jo crec
que dins aquesta cambra s’hauria de fer bastant sovint. Per
tant, en primer lloc li dic que es posi tranquil per dues
qüestions, perquè evidentment si vostès estan preocupats per
la situació de l’aigua de la zona nord de Mallorca, i per la resta,
per tant, de tota l’illa i la resta d’illes, pot estar segur que la
Conselleria de Medi Ambient, el Govern de les Illes Balears,
també està totalment preocupat, i no només preocupat, sinó
que fa totes les mesures, moltes, li record, Sr. Font, que mai, mai
va fer i va dur endavant el Partit Popular, que anteriorment
governava. I quan em mira així, i em diu “és que resulta que ja
tornen una altra vegada al passat”, idò sí, perquè aquestes
coses  com l’aigua no són només perquè passa això d’un mes a
un altre, vostè sap perfectament, perquè a més jo li voldria dir,
Sr. Font, crec que l’hauran de contractar a la Conselleria de
Medi Ambient, la Direcció General de Recursos Hídrics, perquè
resulta que sap més que els tècnics de la Direcció General, sap
més que qualsevol tècnic, perquè fins i tot diu coses que jo li
he de dir que, precisament amb tots els estudis que s’han fet,
-vostè no ho sap, però si vol, pot venir a la Conselleria- sabrà
que precisament la zona de Crestatx és una zona que
geològicament està diferenciada de la resta de la zona de la
badia d’Alcúdia i de s’Albufera. Concretament li puc dir que per
valorar la intrusió salina a la badia d’Alcúdia s’han fet 154
mostreigs de pous, entre el juliol i el setembre, s’han analitzats
nitrats, clorurs i conductivitat, a la vorera nord-est de
s’Albufera, allà on es produeixen les captacions més importants
per al proveïment d’Alcúdia. Els resultats mostren una intrusió
que penetra entre s’Albufera i es Murterar, i s’atura en arribar
a Crestatx. Això demostra l’estreta vinculació entre les
extraccions i la llengua salada, i també la frontera impermeable
entre s’Albufera. 

Per tant, Sr. Font, no digui coses ni acusi de coses que no
són veritat, perquè precisament aquí s’ha fet un estudi seriós
per part dels tècnics, i per favor, posi’s tranquil, jo li deman,
perquè crec que anirà per bé de tothom. I en segona, li he de dir
que des del moment en què precisament aquesta nova
conselleria, aquest nou pacte, es preocupa en realitat dels
recursos hídrics i es preocupa des de la visió integral del que és
el recurs, i no des de la visió només prima i curta de mira, que és
voler ara substituir una mala gestió dels recursos hídrics només
amb dessalació. Perquè jo no sé què els passa a vostès amb la
dessalació, perquè tenen realment una fixació que s’ho haurien
de fer mirar, perquè realment l’únic que proposen, quan no ho
havien proposat en un pla hidrològic aprovat per aquesta
cambra l’any 99, on en cap moment es va parlar més que (...) de
dessaladores, ara resulta que el Sr. Matas arriba aquí com
Mister Marshall a donar-nos dessaladores per tot.

Jo crec que hem de seriosos, Sr. Font, que no neg que vostè
no ho sigui, però almanco des d’aquesta Conselleria de Medi
Ambient entenem que un recurs com l’aigua és un recurs escàs,
un recurs que s’ha de cuidar de manera acurada, s’ha de fer una
gestió integral, com avui en dia diuen tots els fòrums
internacional que parlen de l’aigua, i sobretot un ministre de
Medi Ambient hauria de mirar el que parla, com un recurs del
qual s’ha de fer una bona gestió en tot el seu cicle.

Per tant des d’aquest punt de vista, que és seriós, és
responsable, és precisament per cercar una solució als
ciutadans d’aquesta illa, i sobretot de la zona de Mallorca, és
com ho fa aquesta conselleria. I esperaria que el Partit Popular
fos conscient i fos capaç d’entendre que avui en dia amb
l’aigua no s’hi pot riure ni s’hi pot jugar, i no es pot només
cercar una solució única, sinó que precisament s’ha de cercar
una solució on hi ha distintes actuacions. És aquí on hi ha una
vertadera política de l’aigua. L’altre és només voler, per destruir
aquest pacte de progrés, ficar dessaladores, i no és altra
qüestió.

(Remor de veus)

Li he de dir, Sr. Font, posi’s tranquil, li torn a dir, que és una
qüestió important amb el tema de les dessaladores, li he de dir
una cosa: Aquí es parla d’una manera que a més políticament
jo crec que, ja li dic, s’haurien de fer mirar, perquè realment avui
en dia jo crec l’important és parlar de la gestió de l’aigua de
manera integral, és que a damunt que ha destruït, i ha salinitzat,
perquè ha fet una extracció absolutament fora de cap control a
molts d’aqüífers, resulta que ara el que diu “heu d’arreglar les
coses  en tres mesos”, i a damunt no té en compte ni un pla
hidrològic, i diu que l’únic que podem fer per solucionar aquest
problema és dessalació. Aquí hi ha gent responsable que pensa
des de l’aigua que surt fins quan es consumeix, per tant pensa
que tot aquest cicle s’ha de tractar amb la mateixa cura que a
l’hora de fer un proveïment d’aigua. Per tant jo, en el moment
en què puguem parlar de tot això, amb vostè i amb tot el Partit
Popular, no hi haurà cap tipus de problema, però mentre sempre
estiguin amb  una fixació constant, crec que serà difícil arribar a
un enteniment.
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Li he de dir una altra cosa també, Sr. Font, com a
representant del Partit Popular és que precisament si nosaltres
volem tenir un bon proveïment d’aigua d’aquestes illes, el que
hauria de fer el Ministeri de Medi Ambient és entendre les
propostes que se li fan des del Govern de les Illes Balears, que
són propostes molt clares i molt concretes, que estan escrites
i estan dites, i estan a més amb una altra manera, està el Pla
hidrològic, està el conveni, està a les propostes que s’han fet,
i precisament el que hauria de fer el ministre de Medi Ambient
hauria de ser no partir d’aquestes necessitats prioritàries que
hi ha en aquestes illes, i precisament aportar els fons econòmics
per a aquestes prioritats. Però no, resulta que les seves
prioritats són unes altres. Això és el problema, el problema el té
el Sr. Matas i el Partit Popular, no el té el pacte de progrés, que
té molt clar que és el que vol, amb la qual cosa....

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, mantengui l’ordre a dins la sala o el cridaré a
l’ordre per primera vegada en aquesta sessió. Doncs el crid a
l’ordre, Sr. Font, per primera vegada en aquesta sessió.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

I per tant, i per no allargar-me excessivament, he de dir una
cosa, i és que crec que de veritat, jo fins i tot li deman al Partit
Popular que realment tengui el coratge, tengui la valentia,
precisament el partit de l’oposició majoritari en aquesta cambra,
de tractar el tema de l’aigua des d’un punt de vista on realment
entengui que és la gestió de l’aigua en tota la seva integritat.
Crec que amb això hi sortiríem guanyant, com dic, tota la
ciutadania, sobretot de la zona nord de Mallorca. I dir li que...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, vagi acabant.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Sí, un momentet, vaig acabant. Li he de dir, per altra banda,
dues coses ja per acabar, perquè evidentment és, del tema de la
proposta a Madrid, que li he de dir que per altra banda el
Govern de les Illes Balears, i concretament la Conselleria de
Medi Ambient, ha expressat molt clarament quines són les
prioritats, i per tant jo no entenc aquest continu ara tornar
enrere del Sr. Ministre, dient que no ho hem dit. Nosaltres ho
hem dit molt clar, el que no ho ha dit és el Sr. Ministre, i supòs
que per tant el Partit Popular.

Li he de dir una cosa: aquí posar dessalació, també hauria
de pensar una cosa, nosaltres volem una bona gestió del recurs
hídric, i a més volem que els ciutadans no hagin de pagar més
del que realment han de pagar.

(Remor de veus)

Resulta..., no, sí, sí, ho han de sentir, a això, jo crec que és
important que ho sentin i que ho escoltin. La dessalació
precisament el que fa és incrementar el preu de l’aigua, vostès
ho saben, de fet vostès saben perfectament que l’Ajuntament
de Palma i Emaya varen dir que incrementaven el preu de
l’aigua degut, quota fixa, no variable, precisament perquè
havien posat dessaladores, les dessaladores mòbils. Per tant,
hi ha un augment de preu que vostès saben perfectament que
ve implícit amb les dessaladores, i a més és una màquina que el
que dóna és aigua sense arreglar el vertader problema, que és
la reestructuració o la rehabilitació dels aqüífers, perquè, Sr.
Font, li he de recordar una cosa: l’illa més maltractada a nivell
dels  seus aqüífers és Eivissa. Eivissa depèn quasi
exclusivament de dessalació, i resulta que els seus aqüífers
estan sobreexplotats. Això que vol dir? que això de dir que
tenim dessalació per preservar els nostres aqüífers, no quadra,
no funciona... bé, és igual si vostè no ho ha dit, però ho han
dit...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, vagi acabant, no m’obligui a retirar-li la
paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Perdoni, Sr. President, ara vaig acabant. Crec que sí, que és
important que hi hagi aquest matís, perquè aquí es converteix
el tema de l’aigua en un tema absolutament absurd, en un tema
que és molt poc seriós, i és només dir dessalació sí, dessalació
no. Això és únicament i exclusivament per un tema, i si em
permet, li torn a repetir, per un tema de voler posar un problema
damunt la taula. Aquest govern ha dit molt clar, i ho diu
aquesta consellera, que el problema de l’aigua és un problema
molt més gros, molt més greu, molt més seriós, i per tant aquí
hem de començar a parlar de gestió integral de l’aigua, que
comporta tots i cadascun dels elements. Quan parlem d’aquest
mateix llenguatge, ens tendran al nostre costat, i no només en
això, pot estar segur que el problema de l’aigua, si no se
soluciona, com a mínim posarem totes les mesures, que pot
estar segur que ho farem, des de la Conselleria i la Direcció
General, perquè la zona nord de Mallorca pugui tenir
proveïment d’aigua. Gràcies.

(Aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 3408/00, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament de la Llei
estatal 54/1997, de 27 de novembre, de la regulació del sector
elèctric.

Substanciat el debat de la interpel·lació, passam al punt
següent, que és la proposició no de llei 3408, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament de la Llei
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estatal 54/1997, de 27 de novembre, de regulació del sector
elèctric.

Per defensar la proposició no de llei, té la paraula el Sr.
Miquel Nadal, del grup d’UM.

EL SR. NADAL I BUADES: 

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Esper
que ara retorni un poc la calma a aquesta cambra. El 27 de
novembre de l’any 97 el Parlament de l’Estat espanyol va
aprovar la Llei 54/97, de regulació del sector elèctric. El Govern
de l’Estat espanyol va vendre a través dels seus altaveus de
manera escandalosa que aquesta llei havia de suposar la
pràctica resolució dels problemes derivats de la generació,
distribució i comercialització elèctrica a tot l’Estat espanyol.

Han passat quasi tres anys, dia 27 d’aquest mes farà tres
anys, espai més que suficient perquè ningú no ens pugui
acusar s’impacients, perquè es poguessin haver resolt tots
aquests  problemes a tot l’Estat espanyol. I bé, com si es tractàs
d’un llibre d’Astérix, avui hauríem de contestar que no. Una
petita part del territori resta i restarà si ningú no hi posar remei,
sense els suposats beneficis de l’aplicació d’aquesta llei. I
quins eren els suposats beneficis que aquesta llei ens havia de
superar? Dos, eren essencialment dos. En primer lloc havia de
permetre que determinats grans clients obtenguessin
importants descomptes a la seva factura. I segon, havia
d’incentivar la competència per evitar el monopoli mitjançant
l’establiment de nous generadors elèctrics. Quasi res, diu el
diari! És  a dir, que fa tres anys que hi ha consumidors a les Illes
Balears que perden doblers, perquè s’haurien pogut estalviar
part de la seva factura elèctrica, i a més per altra banda fa tres
anys que es podrien tenir alternatives distintes a Gesa, que
encomanar-nos a Santa Rita perquè no passi res.

I han passat aquests tres anys, i què ha passat? Doncs no
ha passat res, pels interessos de la nostra economia, de
l’economia de les Illes. Intentaré fer un resum del que diu
aquesta llei, encara que supòs que els senyors i senyores
diputats  estan suficientment informats. A l’exposició de motius
de l’esmentada llei s’addueixen arguments com la necessitat
d’afavorir la competitivitat de les empreses, mitjançant la
possibilitat d’adquirir energia elèctrica al menor cost possible,
garantint al mateix temps la protecció del medi ambient. També
en aquest sentit dictamina la pèrdua de la noció del servei
públic per al subministrament elèctric, i impulsa el concepte de
liberalització del sector -nosaltres que som liberals i que tant
ens agrada- en base a segmentar la producció, el transport i la
distribució, i la comercialització de l’energia elèctrica, no podent
cap empresa ser present als  tres segments. Això vol dir que hi
ha unes empreses que fabriquen energia elèctrica, mitjançant
generadors, unes altres són propietàries de les xarxes i els
cablejats per on passa aquesta energia, i encara n’hi ha unes
altres que s’encarreguen de comprar-la i de vendre-la als
usuaris finals, és a dir a vostès o a mi.

La voluntat del legislador era clara: afavorir l’establiment
lliure de nous productors d’energia elèctrica que tenguin accés

a una xarxa ja existent, mitjançant l’aplicació del que diuen un
peatge, i que els usuaris a través d’empreses comercialitzadores
puguin triar quin és el subministrament que millor s’adapta a les
seves  necess i t a t s ,  e spec ia lmen t  econòmiques ,
independentment d’on s’ubiqui físicament el generador de
l’energia. Les empreses comercials poden, en base a la
disposició transitòria tretzena d’aquesta llei, realitzar ofertes de
tarifes al que es denominen consumidors qualificats, o sia
aquells que superin un determinat consum.

Convé fer menció també d’un altre aspecte de la llei, el que
fa relació al sistema d’entrada a la xarxa de les diferents unitats
de producció. Així, l’article 23.3 estableix que per cada període
de programació, que generalment es fixa en una hora, els
operadors, que són organismes independents que regulen
quins productors subministren energia a la xarxa, donaran
entrada a la que sigui en aquells moments de menor preu, més
barata. També estableix l’article 17.1 que, llevat dels
consumidors qualificats, tots els usuaris del territori estatal
hauran de satisfer les mateixes tarifes. Clar, aquesta llei,
preveient les dificultats d’estendre aquest model a tot el territori
de l’Estat, a l’article 12.1 estipula que els territoris insulars -i els
record que nosaltres som un territori insular- i els territoris
extrapeninsulars tendran una reglamentació singular que -i cit
textualment- “atendrà les especificitats derivades de la seva
ubicació territorial, amb l’acord de les comunitats autònomes
afectades o de les ciutats de Ceuta i Melilla”. D’altra banda,
l’article 25.4 recull la possibilitat que la producció d’energia
elèctrica als  territoris insulars i als extrapeninsulars sigui una
excepció al sistema d’entrada de productors a la xarxa. I
finalment, l’article 16.5 estipula que seran costos permanents
del sistema, de tot el sistema, per tant assumibles per tots els
usuaris, i amb la finalitat de garantir una tarifa única, els
derivats de les activitats de subministrament elèctric als
territoris  extrapeninsulars. Tant l’article 26 com el 16 es remeten
les possibilitats al seu desenvolupament al ja citat article 12.

La realitat del panorama al sector elèctric de les Illes no pot
ser, vista aquesta llei, d’allò més patètica. I m’explicaré: D’una
banda, la crònica manca d’ordenació ha impedit l’establiment
d’instal·lacions adequades per garantir el subministrament, i per
una altra banda el no desenvolupament de l’article 12 de la llei,
en vigor des de l’any 98, impedeix als usuaris optar a les ofertes
pel seu consum a què podrien optar si estiguessin a qualsevol
altre indret de l’Estat espanyol; és a dir, pel fet de ser grans
consumidors a una illa, no poden gaudir dels avantatges de
què pot gaudir qualsevol gran consumidor a qualsevol altra
banda de l’Estat espanyol. Al mateix temps, aquesta situació no
permet l’entrada de nous generadors d’energies, que
provocarien un augment de la competència, amb la finalitat
d’evitar el monopoli i que es pogués fer una regulació de preus
distinta. 

És precís, per tot això, acabar amb aquesta discriminació de
les Illes. És per tot això que el grup parlamentari d’Unió
Mallorquina, en el Grup Mixt, hem presentat aquesta proposició
no de llei que avui sotmetrem a la votació de la cambra, i
aquesta proposició no de llei conté dos apartats: un primer, en
què demanam al Parlament de les Illes que insti el Govern de les
Illes Balears perquè en un termini inferior als tres mesos reiteri
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la informació que la llei establia que havia d’enviar a l’Estat
espanyol. No volem que l’Estat espanyol pugui posar excuses
que l’administració de la comunitat autònoma no ha complert.
Sabem que ha complert, però millor que ho reiteri.

I un segon apartat, i aquest molt més important, i és que
aquest parlament insti el Govern de l’Estat que, a l’espera de
l’informe del Govern, iniciï immediatament la redacció del
reglament que estipuli el marc en què s’hauran de desenvolupar
les activitats de subministrament elèctric en aquesta comunitat
autònoma. Per tant, què volem? un reglament eficaç i pràctic,
que permeti evitar la discriminació que fins ara venim patint a
aquestes  illes; peticions que en si mateixes pareixen simples,
però qualque cosa deuen tenir aquestes peticions, que fa més
de tres anys i no s’han pogut concretar. No hem gaudir de les
excel·lències d’aquesta llei que va dictar el Govern de l’Estat
espanyol per a la nostra illa. És sincerament un exemple més de
la poca consideració que té cap a la població de les Illes, de la
nostra comunitat autònoma, el Govern de Madrid.

És per tot això que sol·licit el vot de tots els grups d’aquesta
cambra. Moltes gràcies en nom dels beneficiats, que serem tots
els ciutadans d’aquestes illes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal, en nom del grup d’Unió
Mallorquina. Grups que vulguin intervenir per fixar posició? El
Sr. Miquel Ramon, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i
Ecologista té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Per anunciar el suport a
aquesta proposició, que consideram correcta, justa, i a més
oportuna, tenint en compte totes les dificultats energètiques, de
subministrament elèctric, que hi ha a les nostres illes. I coincidir
amb el grup que presenta la proposició, que realment quan
estan a punt de complir-se els tres anys de l’aprovació de la llei
que obligava a reglamentar les condicions específiques de les
nostres  illes, que no s’hagi fet i no se sàpiga que s’està
treballant en l’elaboració d’aquest reglament, com a mínim
indica no massa respecte cap als habitants de les nostres illes
i cap al Govern de les Illes Balears, que sí que els ha fet arribar
les propostes. Coincidir també amb ells que perquè no es pugui
dir, és convenient que el Govern de les Illes Balears reiteri
aquestes propostes, però  que en tot cas el realment important
creim que és el punt segon de la proposició, que és que qui té
les competències sobre el tema, derivades de la legislació, el
Govern de l’Estat, iniciï de la manera més ràpida possible la
reglamentació que ha de permetre solucionar alguns dels
problemes que tenim a les nostres illes, tant el fet dels grans
consumidors, que jo crec que està bé això, però que
especialment ens preocupa el consumidors normal i corrent,
que avui en dia té garantides unes tarifes idèntiques a les que
tenen els consumidors de la península, però que això no està
garantit per al futur, i en tot cas una vegada més constatar que
aquestes  lleis liberalitzadores que suposa que augmenten la
competència, i milloren les condicions del subministrament, no
se sap per què massa bé, al final sí que serveixen per posar en

mans privades qüestions públiques, però els efectes
beneficiosos de la liberalització, l’augment de la competència,
no se solen veure massa sovint, no es veuen en aquest cas,
com no se’n veuen en altres, i al final a aquestes illes sempre hi
sortim perjudicats, com per exemple també la liberalització en el
transport  aeri, no s’ha vist que hi hagi una competència real i
una millora de les condicions, igualment molts d’altres.

Però, en fi, no és el tema del debat d’aquest moment; és
aquesta proposició concreta, i el nostre grup li donarà el
suport, i esperem que els altres grups de la cambra també li
donin. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista. Sr. Buele, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Volem creure i pensar que tots els grups parlamentaris
presents  en aquesta cambra estaran d’acord a donar suport a
aquesta proposició no de llei que ha presentat el Grup Mixt a
través d’Unió Mallorquina. Volem creure i pensar això perquè
entenem que s’està tractant d’una actuació que s’està
demanant en relació a un llei estatal que pretén regular el sector
elèctric. Segurament, possiblement aquesta llei reguli
adequadament i molt bé el que puguin ser els territoris
peninsulars. El que per a nosaltres està molt clar és que és una
llei que regula malament el que és el sector elèctric a les nostres
illes, i les conseqüències les ha dites el portaveu del Grup Mixt,
són evidentíssimes. No podem triar qui ens subministri energia,
estam en mans d’una única empresa subministradora d’energia,
i això és una situació que no compartim amb molts de territoris
de l’Estat espanyol, no és per tot que ens trobam amb aquesta
situació. Les Illes Balears des de sempre, pràcticament ho hem
de dir així, si més no, des que som comunitat autònoma, dins el
conjunt de l’Estat espanyol depenem únicament i exclusivament
d’un sol subministrador, romanem per tant subjectes a
qualsevol caprici que pugui emergir, bé sigui en relació amb el
subministrament en directe, bé sigui en relació amb la fixació
tarifària, bé sigui amb les inversions que aquesta única empresa
faci o deixi de fet a les nostres illes. Atès que aquesta llei sí que
té un aspecte a què des d’aquest parlament pensam que ens hi
podem afegir i és quan parla d’aquesta reglamentació singular
per als territoris insulars. Una reglamentació singular per a una
situació singular, així hauria de ser qualsevol llei que
s’estableixi des del Govern de l’Estat espanyol a l’hora de
reglamentar és el moment de concretar quines són les mesures
que han de ser més adients per a una situació concreta.
Compartim amb el portaveu d’UM que hagi qualificat la realitat
illenca des d’aquest punt de vista com una realitat patètica, i és
una realitat que efectivament fa patir, fa patir perquè entenem
que una situació com la d’aquestes illes, allà on les necessitats
energètiques són tan altes, hauríem de viure en unes
condicions on el subministrament fos millor. I per fer front a
aquesta discriminació, de del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista, estam d’acord a afrontar-nos a aquesta
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discriminació i, per tant, estam d’acord també a donar suport a
la proposta que fa el grup Mixt instant el Govern de les Illes
Balears a reiterar allò que aquesta llei dictamina, i al mateix
temps a instar el Govern de l’Estat espanyol que s’iniciï ja la
redacció reglamentària d’una llei que ja fa tres anys que va ser
aprovada.

Des d’aquest parlament, nosaltres entenem que tenim la
tasca d’urgir, instar, de fer que allò que diuen que les coses de
palau van tan lentes i tan poca poc que sembla que no es
mouen, canviï. I és per això que crec que serà bo que des
d’aquest parlament s’estimuli, s’empengui, es faci pressió
perquè una llei que ja fa tres anys que és vigent s’apliqui més
correctament a aquestes illes nostres, per descomptat que
tendrà el nostre suport aquesta proposició no de llei relativa al
desenvolupament d’aquesta llei estatal.

Moltes gràcies, senyor president.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buele. Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, senyor president. Surt aquí per comunicar al
portaveu d’Unió Mallorquina i al portaveu del Grup Mixt és el
vot favorable del Grup socialista, i ho farem perquè hem
analitzat i hem debatut aquesta proposta i la creim bona, però
també ho hauríem fet havent escoltat la intervenció del Sr.
Nadal, que jo crec que estat clara, concisa i contundent, i molt
coincident amb la que jo tenia preparada, fins i tot amb el
subratllats del text de la llei.

Jo record que un destacat empresari d’aquestes illes quan
es parlava, estava en aquells moments als mitjans de
comunicació la privatització de l’aeroport, deia que quan no hi
pot haver competència, no té sentit privatitzar, val més que si
hi ha d’haver un monopoli, el dugui l’Estat, com a mínim hi
posarà els doblers que facin falta. Jo crec que amb el sector
elèctric ens trobam exactament en la mateixa  situació, citaré les
dues frases que ha citat el Sr. Nadal perquè crec que són
definitòries d’aquest projecte de llei, per una banda diu que
garantirà, la llei, la llei estatal, que garantirà el subministra ment
elèctric, “garantizar la calidad de dicho suministro y
garantizar que se analice al menor costo posible, todo ello
sin olvidar la protección del medio ambiente” i també diu més
endavant “la noción de servicio público” i és significatiu “por
la expresa garantía del suministro a todos los consumidores
demandantes del servicio dentro del territorio nacional”.
Evidentment, l’exposició de motius de la llei no fa referència al
fet dels territoris insulars i Ceuta i Melilla, no en fa, però sí que
en fa al desenvolupament legislatiu, i per això hi ha una sèrie
d’aspectes  que tenen en compte, per una part la realitat de la
distribució competencial al territori espanyol, quan fa una
relació exhaustiva de quines competències tendran les

comunitats autònomes i aquí ja diu, a l’article 3.c) que les
comunitats autònomes a les quals les xarxes no surtin de la
pròpia comunitat tendran més competències que les altres.
Lògic, lògic, perquè és aquesta autarquia que ens va donant el
fet insular. Però, sobretot, la mateixa llei obliga, obliga el Govern
a elaborar un reglament perquè aquest fet significatiu de
Balears, de Canàries, de Ceuta i de Melilla, tengui una
reglamentació singular, com no pot ser d’altra manera. I fins i
tot aquest article, 12.1, que té la redacció següent: “previo
informe de las comunidades autónomas”, és modificat a una
llei posterior, l’any 1998, un any després, a la Llei
d’hidrocarburs, per una disposició addicional, l’addicional 17,
que diu en lloc de “previo informe”, “previo acuerdo”. Per
tant, tal com s’ha de fer això, ha de ser d’acord amb aquestes
comunitats autònomes afectades.

Jo crec que tenim damunt la taula dues lleis que poden,
sobretot la segona només afecta a aquest canvi de
denominació, a aquest canvi del que ha de ser el sistema de
posar-se d’acord, no és un informe previ, sinó que és un acord
previ, tenim els instruments pels quals podem fer allò que la
mateixa  llei preveu per resoldre els problemes de
subministrament i de cost de l’energia en aquestes illes, perquè
no oblidem que el mateix article 12 parla també de l’establiment
dels  costs i de les compensacions que es puguin tenir per a
determinats sobrecosts. Per tant, es tracta només que el
Govern, amb aplicació del que diu la llei, desenvolupi un
reglament específic, per a nosaltres, per a Canàries, per a Ceuta
i per a Melilla, i ho faci d’acord amb aquesta comunitat. Per
tant, no és que el Govern d’aquesta comunitat hagi d’enviar
prèviament una visió de quin són els problemes, no està
malament, com que el previ acord no diu qui l’ha de començar,
bé, vista aquesta espècie de malenconia legislativa que té el
Govern central cap als nostres problemes, no estaria de més
que, acompanyant una carta al senyor ministre, se li digués
“miri, escolti, i nosaltres, ja que hi som, ens agradaria acordar-lo
amb aquests termes”, diuen que quien da primero da dos
veces, per tant, no seria una mala solució.

Així, ens sembla bé que s’insti també el nostre govern a
avançar-se a aquesta situació, exposant quina hauria de ser la
nostra postura al respecte, però, en qualsevol cas, és evident
que es produeixen, en els darrers temps una sèrie de situacions
en el sector elèctric que realment són preocupants,
possiblement no totes tenguin a veure o siguin solucionables
per la pura i simple publicació d’un reglament, és molt probable,
però, en qualsevol cas, la inexistència d’un marc legal on
puguin treballar els generadors, productors i distribuïdors
d’aquesta energia, evidentment ho dificulta, i, per tant, se
suposa que el legislador, quan va introduir aquest article en el
text  de la llei, quan va introduir l’article 12, amb els seus
diferents punts, i després ho reitera a l’article 25.4, se suposa
que hi havia d’haver la intenció de regular-ho posteriorment, i
no deixar-nos amb aquesta situació atípica d’un sistema, on es
preveu una lliure competència als diferents trams de producció,
distribució i contractació del servei, a un lloc on no hi pot ser.
Jo crec que és òbvia la necessitat que aquesta reglamentació es
produeixi, nosaltres creim que el Govern d’aquesta comunitat
evidentment ha de tenir clar quina ha de ser la proposta nostra
per arribar a un acord, i en qualsevol cas, jo crec que és bo que
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el Parlament insti el nostre govern, però també al Govern de
l’Estat espanyol, que també és el nostre, que es posin a fer
feina tan ràpidament com sigui possible.

Per tant, Sr. Nadal, donarem suport als dos punts de la seva
proposició.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Crespí. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, senyors membres del Govern, Sra. Consellera. Jo, tal
vegada, si el lletrat em deixa un segon el Reglament, recordaria,
per a les proposicions no de llei, 164 o així, 163, recordaria que
les proposicions no de llei, Sr. Nadal, sobretot són acords del
Parlament per obligar el Govern de la comunitat i que, per açò,
a partir del 166 més o menys, hi ha unes disposicions al nostre
reglament, perquè si el Govern no compleix allò que ha acordat
el Parlament, bé, s’ha d’actuar d’una determinada manera.
Moltes gràcies.

I jo, a continuació, li vull posar de manifest que l’exposició
que vostè ha fet, l’exposició de motius, la firm, tal vegada, miri,
li acceptaria allò que ha parlat de patètic i tal, que jo no ho
subscriuria, o no ho firmaria o no ho hagués posat de manifest
perquè no ho crec, però miri, és igual, ha fet una exposició
estupenda, impecable, de dretes, de centre dreta, diria jo, però,
escolti, Sr. Nadal, a l’hora que vostè fa la proposició, la
impressió que tenim és que se n’oblida de tot el que ha exposat,
vostè, si llegim la seva proposta, és al Govern de les Illes
Balears instar-lo que en tres mesos, tres mesos, reiteri una
petició al Govern central o li recordi una llei que s’ha de complir
al Govern central, i al punt número 2 a l’Estat que
immediatament iniciï la redacció d’un decret. Hauria d’explicar
per què tres mesos al Govern per tornar a posar un paper que
vostè diu que ja han fet i tornar-lo a enviar a Madrid, i per què
al Govern que l’iniciï immediatament. Què és que vostè ho sap
que no l’han començat?, que és que a vostè li basta que
l’iniciïn?, o el que interessa és que estigui acabat i promulgat?

Miri, jo li faré la proposta d’una transacció, perquè igual que
he dit que estàvem d’acord amb l’exposició de motius, estam
d’acord que instem el nostre govern i el Govern central que
compleixin l’article 12, però escolti, també el 4, també el 4, és a
dir, no només el 12, també el 4, si s’han de posar d’acord,
d’acord amb l’article 12, convé que ho facin junts, i el 4, que és
l’important per la regulació, perquè tengui en compte que el 4
és el que reserva a l’Estat, és el que reserva a l’Estat, encara
que sigui a caràcter indicatiu, la planificació energètica, que ha
de ser sotmès al Congrés de Diputats, la previsió de demanda
d’energia elèctrica, la potència mínima que ha de ser instal·lada,
etc., etc., i açò amb la participació de les comunitats autònomes.
Jo li presentaré, Sr. Nadal, perquè instem que en el termini més
breu possible un govern i altre acordin, ho han d’acordar tots

dos, i aprovin la regulació del sistema elèctric per a les Illes
Balears, d’acord amb les especificitats d’aquí.

Vegem si estam d’acord amb les especificitats. Vegem-ho.
Què és el que singularitza les Illes Balears i les distingeix, les
Illes Balears, les Canàries o Ceuta o Melilla, i les distingeix de
la resta del sistema continental? El primer de tot és el seu
aïllament, mentre el continental té xarxes que arriben per una
banda i per l’altra i permeten circuits tancats, a les Illes no és
així, a les Illes hi ha un aïllament i, a més, una grandària reduïda
respecte de qualsevol altre sistema; un altre, i aquest és molt
important, és la demanda, els consums tenen a les illes,
segurament per la seva activitat econòmica turística, un
creixement percentualment més alt que el del continent, però és
que, a més, el diferencial entre les puntes de demanda, és a dir
el màxim de la demanda i el consum, diríem, normal, és també un
intercanvi o un diferencial molt major. La reducció del territori,
també és una especificitat, no podem fer qualsevol cosa i en
qualsevol lloc, la regulació territorial, també, també, el que
manen les directrius d’aquestes illes, els valors mediambientals,
per la seva importància en l’activitat econòmica i a totes les
altres, també són especificitats. Per tant, segurament ens
posaríem també fàcilment d’acord en el que han de defensar a
Madrid com a element que s’ha de tenir en compte per a
aquesta planificació que se’ns ha de fer específica per a
aquestes illes.

Vull assenyalar, perquè no s’ha de passar per alt, la
referència que han fet vostè i no sé si qualque altre diputat, als
clients elegibles. És ben cert que a les Illes Balears, i a Canàries,
i a Ceuta i a Melilla, les illes crec que són una cinquena part, un
20% o així, aquests clients paguen la tarifa normal, i si fossin al
continent, aquests clients pagarien una tarifa reduïda o més
baixa, i això transcendeix per l’economia de les Illes, perquè
aquests  clients, aquesta cinquena part de la factura de Gesa,
òbviament va a aquells que generen més activitat econòmica,
més ocupació, més espais de feina, més imposts i, per tant,
afecta d’una manera directa, la seva rendibilitat i el sistema
general econòmic de les Illes Balears, tant de beneficis privats
com d’imposts públics. Per tant, és important per açò. I vull dir
que és important per açò, perquè crec que la importància que
s’ha ressaltat per qualque intervinent anterior ha estat més
aviat per ressaltar picabaralles, que si el Govern central, que si
el d’aquí, que si hem fet, que si no hem fet, la importància
sempre rau en l’afectació que tenim per als administrats, per als
ciutadans. Per tant, vull que almenys la meva presència aquí
serveixi també perquè qualque veu d’aquest parlament ressalti
la importància per als ciutadans d’aquest debat d’avui.

I si estam d’acord també amb aquest tercer punt, el de la
importància d’aquest debat, no per crear, jo diria que una
bufetada a Madrid i una allisada de pèl al Govern d’aquí, sinó
per realment defensar els interessos dels ciutadans que
representam entre tots, tal vegada valdria la pena reconsiderar
el nostre acord, perquè li dic, Sr. Nadal, i segur que vostè l’ha
redactat amb tota la bona intenció del món, que dir-li al Govern
d’aquí que en tres mesos torni a posar una còpia de la carta i
l’enviï a Madrid, primer acord, punt 1; i el segon, que li diguem
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a un govern que no és el nostre, per al qual les proposicions no
de llei són, en paraules d’un parlamentari, recados a la madre
superiora, tal vegada no servirà de molt; i tal vegada sí que
serviria de més que instéssim conjuntament els dos, com li he
dit abans, en el termini més breu possible, a redactar, acordar i
aprovar la regulació de les activitats de subministrament elèctric
a la comunitat autònoma o a les Illes Balears, d’acord amb el
previst als articles 4 i 12 de la Llei 54/1997, de regulació del
sistema elèctric.

Jo, Sr. Nadal, m’aturaria aquí perquè encara que podria
aportar qualque raó més, crec que he justificat sobradament per
què estam d’acord amb la seva exposició, per què no compartim
l’actual redacció de les seves propostes i perquè, com a
alternativa i aproximació, li proposam que vostè reconsideri les
correccions que li hem fet.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, en nom del Grup Popular. Sr.
Nadal, vol intervenir?, vol que suspenguem la sessió per ...?
Si?, em demana una suspensió de la sessió? Suspenem la
sessió durant cinc minuts per intentar tractar l’esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió. Sr. Nadal, en nom del grup proposant,
hi ha hagut acord?

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, agrair al Sr. Ramon,
d’Esquerra Unida el seu suport, jo pens que la idea de la
liberalització, encara que sigui del sector elèctric, és una idea
positiva, s’imagina vostè no dependre, per al subministrament
elèctric, només de Gesa?, només això, jo crec que ja seria un
avantatge, a més, els avantatges, si hi hagués competència en
producció, distribució i comercialització que podríem tenir.
També agrair al Sr. Buele, del PSM, el seu suport, segurament
tots dos trobam patètica la situació del sector elèctric en
aquestes illes per a la nostra procedència nacionalista. Agrair
també al Sr. Crespí el seu suport, estam d’acord que quan no hi
pot haver competència no hi ha d’haver liberalització, però és
que al sector elèctric hi pot haver competència, a més, es tracta
d’una llei estatal, una llei que ens agradarà més o manco, però
que és una llei, que està en vigor, que tots els ciutadans
d’aquest estat hem de complir, i nosaltres pretenem complir-la.
El que pretenem amb aquesta proposició és evitar la
discriminació que suposa per a aquestes illes que l’Estat
espanyol no hagi fet aquest decret que hagués reglamentat la
situació extraordinària, distinta que tenim en aquestes illes.

Sr. Huguet, a mi m’hagués agradat, m’hagués agradat arribar
a un consens perquè tots els grups poguessin donar suport a
aquesta proposició no de llei que avui presentam, jo li hagués
acceptat que el termini d’instar al Govern de la comunitat
autònoma passàs de tres mesos a immediatament, per així tenir
la mateixa  consideració que el termini que li demanam al Govern
de l’Estat; fins i tot al segon punt li hagués pogut acceptar
instar el Govern de l’Estat posant-se d’acord amb la comunitat
autònoma, però el que vostè em demana, no ho podem acceptar
de cap de les maneres. Jo compartesc amb vostè que aquest és
un tema important per als ciutadans d’aquestes illes, i és tan
important que encara que instem el Govern de l’Estat i el
Govern de la comunitat autònoma, l’hem de fer, hem de prendre
aquest acord, perquè és important que l’Estat, després de tres
anys faci aquesta reglamentació que ens permeti la liberalització
d’aquest sector. 

Vostè em parla que la meva exposició és de dretes o de
centre dreta, no, la meva exposició és d’un partit liberal, d’un
partit de centre, d’un partit nacionalista que es preocupa per les
coses  d’aquí, i això és el que volem, i sempre que vostès
s’acostin al centre, nosaltres hi estarem d’acord, es veu que
avui no és possible.

Article 4. No, no em mescli l’article 4 amb el 12, l’article 12
dóna una obligació a l’Estat central de fer una reglamentació, i
no ho ha fet, ha tengut tres anys i no ho ha fet, i en canvi,
l’article 4 es refereix a la planificació elèctrica dins tot l’Estat
espanyol, són dues coses distintes. Per això, jo compartesc amb
vostè que les Illes tenen tota una sèrie de diferències o
especificitats, no només en el sector elèctric, en el sector
elèctric les tenen, però hi ha una llei, hi una llei que va fer el seu
partit al Govern de l’Estat, una llei que s’aplica a tots els
ciutadans, i una llei que, mentre no es faci el reglament
discrimina els ciutadans d’aquestes illes, perquè no ens permet
ni que els grans consumidors tenguem tarifes especials ni que
puguem optar entre una companyia o l’altra en el
subministrament elèctric, per això, em sap greu no acceptar la
seva transacció, i li pregaria que s’ho pensi bé, que ho mediti,
i que doni suport a aquesta proposta que és bona per a tots els
ciutadans de les Illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Després de la seva intervenció,
procedeix la votació, ja que el tema ha estat substanciat.

Demanaria als senyors i a les senyores diputats que votin
a favor d’aquesta proposició no de llei que es posin drets, per
favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats  que votin en contra, posin-se
drets, per favor. Moltes gràcies.

Abstencions? No n’hi ha.

Vots a favor, 31; vots en contra, 26. En conseqüència,
queda aprovada la proposició no de llei 3404, relativa a
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desenvolupament de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, de
regulació del sector elèctric.

IV.- Debat de l'esmena a la totalitat RGE núm. 3609/00, del
Grup Parlamentari Popular, al Projecte de llei RGE núm
2924/00, de l'impost sobre estades a empreses turístiques
d'allotjament destinat a la dotació del fons per a la millora de
l'activitat turística i la preservació del medi ambient.

Passam al següent punt de l’ordre del dia, que és el debat de
l’esmena a la totalitat 3609, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, al projecte de llei 2924, de l’impost sobre estades en
empreses turístiques d’allotjament destinat a la dotació de fons
per a la millora de l’activitat turística i la preservació del medi
ambient. Per defensar l’esmena, té la paraula el Sr. Flaquer, en
nom del Grup Popular.

Perdó, Sr. Flaquer, abans de començar els faré una
observació general, abans de començar no aquest punt, sinó en
general: tots els oradors tenen davant una pantalla que els
indica la quantitat de temps que van consumint per segments,
amb la qual cosa poden saber si estan a principi, a mitja
intervenció, al final, a efectes que, en conjunt, es puguin
dosificar bé el temps. Moltes gràcies.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
procurarem, efectivament, ajustar-nos a aquest temps que ens
marca el Reglament, per presentar aquesta esmena de devolució
al projecte de llei del Govern, un projecte de llei que resumirem
amb el nom popularment conegut d’ecotaxa. I voldria fer-ho
partint del principi del nostre grup i del nostre partit de creure
que, efectivament, són necessaris fons per a actuacions
mediambientals, de regeneració de zones turístiques i d’estímul
al sector primari en aquestes illes. Estam convençuts que
aquestes  actuacions i aquestes inversions són necessàries per
mantenir la competitivitat de la nostra principal indústria, i no
només estam convençuts amb paraules, sinó que ens
acompanyen els fets. Els fets dels nostres anys de govern
demostren que el Partit Popular, quan ha governat aquesta
comunitat autònoma, ha fet feina i ha fet inversions en matèries
mediambientals, podem recordar els mils de milions invertits en
depuracions d’aigües residuals, ha fet feina en regeneració de
zones turístiques i podem recordar també els mils i mils de
milions invertits en els successius plans d’embelliment.

Però aquesta legislatura va començar amb un nou govern,
i aquest govern va considerar necessari impulsar un ampli
debat social en relació amb la creació d’un impost turístic. I és
cert, és ver que aquest debat s’ha produït, però, Sr. Antich,
vostè va dir al seu discurs d’investidura que mai no li passaria
el que li va passar al Sr. Matas, vostè va dir que parlaria, que
dialogaria i debatria i que arribaria a acords, i que mai no li
passaria el que li va passar al govern anterior, de tenir un
enfrontament total i obert, en un cas, per exemple, com el de la
Llei general turística. Sr. Antich, un any i tres mesos després de
les seves paraules, vostè no ha complit el seu compromís, vostè
té enfront tot un sector turístic, vostè té enfront el rebuig de
totes les patronals i de totes les associacions turístiques, aquí

hi ha una carta enviada pel Foment de Turisme que aglutina tot
el conjunt de la indústria turística, enviada a tots i a cadascun
dels  diputats d’aquest parlament, on se li expressa aquest
rebuig, on se li expressa la desaprovació al seu projecte. Sr.
Antich, a vostè li ha passat el que va prometre que no li
passaria, i vostè n’és responsable, no els seus consellers, sinó
vostè mateix, vostè és el principal responsable del que discutim
aquí i que ens trobem en una situació d’enfrontament total i
absolut amb  un sector que genera riquesa, que mou l’economia
d’aquestes  illes i que és negatiu aquest enfrontament per al
conjunt d’aquestes illes.

Vostès han aprovat un projecte de llei al Consell de Govern
i és aquest projecte de llei el que discutim, és a aquest projecte
de llei on li presentam una esmena de devolució, no és a la
filosofia mediambiental, no és a la necessitat de regenerar les
zones turístiques, no és a la necessitat d’invertir i estimular el
sector primari, és, Sr. Antich, al seu projecte, al seu projecte que
sí és criticable com intentaré explicar a continuació.

Vostès presenten un projecte, en primer lloc, injust, un
projecte injust perquè els turistes ja paguen imposts, els
turistes quan arriben a aquestes illes, a cada acte que fan de
consum paguen un IVA, un cotxe de lloguer, a un restaurant, a
un comerç, a un hotel, el que passa, i aquí ens tendrà sempre al
seu costat, és que aquests imposts indirectes, aquest IVA, va
cap a Madrid i no torna, i en podem parlar, d’això, i ens tendrà,
li ho repetesc, al seu costat. Entenem que aquesta és una via i
una alternativa vàlida per aconseguir aquests recursos,
negociar un sistema de finançament autonòmic amb Madrid, un
sistema de finançament autonòmic que permeti recollir part
d’aquests imposts  que se’n van i que no tornen. Però sí que és
populista, sí que és populista, Sr. Antich, dir que paguin els
altres, això és el tarannà seu, Sr. Antich, això el retrata, això és
com vostè és al natural, cercar resultats i fruits a curt termini
únicament electoralistes. És vera que és popular, és vera que és
populista, és vera que si vostè demana si estan d’acord en què
paguin els altres ningú no li dirà que no. Però vostè és el
president de la comunitat autònoma, vostè ha d’exercir un
sentit de la responsabilitat, i vostè molt ens temem des del
nostre grup que no ha calibrat ni mesurat les conseqüències
dels  seus actes. I també entrarem en les conseqüències
d’aquests actes.

Però no només és injust, Sr. Antich, no només és injust. És
un projecte discriminatori, i és un projecte discriminatori perquè
només carrega l’oferta turística legalitzada, els hotels i els
apartaments que paguen els seus imposts, que tenen
regularitzades les seves qüestions laborals i les seves
qüestions fiscals. I què passa, Sr. Antich, amb tota l’oferta
turística il·legal? Què passa, Sr. Antich, amb tots aquests xalets,
apartaments no regularitzats que no pagaran aquest impost?
Segons dades de la mateixa Conselleria de Turisme,
encarregades a través d’un estudi de recerca dels canals de la
comercialització, podem estimar en un 35% el flux de visitants
que no va cap als canals regularitzats, que no va cap als hotels
i cap als apartaments turístics legalitzats. Està d’acord vostè, Sr.
President, en el fet que el 35% dels nostres visitants,
precisament els que no paguen imposts, precisament els que no
tenen regularitzada la seva situació, siguin precisament els que
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no paguin aquest impost? Estan d’acord, Sr. Antich i altres
membres d’aquest pacte, en el fet que el turisme residencial,
que tant han demonitzat partits que s’asseuen en el seu govern,
que tant han demonitzat aquest turisme residencial, tampoc no
pagui aquest impost? O no consumeix aigua, recursos...?, no
produeix residus, aquest turisme residencial? Tots aquests
escapen.

I em permet fer-li una consideració, Sr. Antich: l’estimació
feta damunt aquest 35% ens indica que al voltant de 10.000
milions de pessetes fugiran de la recaptació d’aquest impost
per aquesta via, i vostès tenen previst recaptar 12.000 milions.
Crec que deu ser el primer cas en tota la història impositiva on
la bossa de frau que escaparà del pagament de l’impost
pràcticament s’equipara i s’aproxima a la bossa de recaptació.
Un molt dolent favor fa vostè, Sr. Antich, al turisme d’aquestes
illes.

Però és que, a més, hi ha una altra qüestió d’aquest impost,
i és que vostès afavoreixen els hotels de menor qualitat. Vostès
graven més els hotels de qualitat, els hotels que tenen i que
presten uns millors serveis i que realment van en la línia que
tots  desitjam, que els de la qualitat paguen més que els que
tenen menys categoria. El turisme de baixa qualitat, aquests que
vostès diuen i diuen que no hauria de venir, i que han dit
durant molts d’anys que no hauria de venir, són els que menys
paguen, tenen un pagament en euros inferior al turisme de
qualitat. Com s’explica, això?, com ho justifiquen, senyors
consellers i Sr. President, això? Com justifiquen un impost i una
política del Govern que va en contra de la qualitat i que prima
els establiments de menor categoria?

Un impost, per altra banda, que grava també els residents
d’aquestes  illes, un impost que fa que quan un senyor
d’Eivissa o de Menorca ve a Mallorca, o un de Mallorca a
Menorca, a Eivissa, també ha de pagar aquest imposta. O no
paga els seus imposts, ja, aquest senyor?, i encara ha de pagar
quan va a un hotel d’una de les illes germanes. Ho ha pensat
bé, Sr. Antich?

Però el pitjor d’aquest impost no és el que jo li he pogut dir
fins ara, el pitjor d’aquest impost són les seves conseqüències,
unes conseqüències que vostè no ha calibrat, unes
conseqüències que vostè no ha mesurat, perquè vostè -ja li ho
va dir el Sr. González Ortea- no és que sigui un home corrent, és
que és un polític corrent, un polític que només cerca el
populisme barat, un polític que només cerca els resultats a curt
termini, la popularitat d’aquest impost, però no pensa en les
conseqüències  del dia de demà, ni en les conseqüències que
pugui tenir l’aplicació efectiva d’aquest impost. 

Pèrdua de competitivitat. Vostès tenen qualque estudi que
els  hagi justificat que no hi haurà un impacte negatiu en la
competitivitat de l’aplicació d’aquest impost? Vol que li digui
el que va dir el Sr. Pujol quan li varen demanar sobre aquest
impost? Va dir: “Em pareix molt bé que el posin, a Balears;
nosaltres no el posarem”; ja se’n guardarà prou, el Sr. Pujol, és
bastant més llest que vostè, i no és un polític corrent, no cerca
el populisme fàcil. Té un sentit...

(Remor de veus)

Té un sentit de la responsabilitat, té un sentit de la
responsabilitat, Sr. Antich, que li fa veure que la implantació
d’un impost fa perdre competitivitat al destí que el posa.

Però, a més, a més de perdre competitivitat, l’impost tendrà
unes repercussions econòmiques evidents. Poden passar dues
coses, amb l’aplicació d’aquest impost, i vostè les coneix, el
que passa és que és una cosa que no li importa. Sí, ja pot bufar
per amunt. No li importa. Poden passar dues coses: pot passar
que el mercat pugui absorbir aquest increment, i pot passar,
naturalment, amb aquesta absorció, que el cost de l’impost es
repercuteixi als visitants, als clients. Tots coneixement el
sistema de negociació de contractes i el sistema de
funcionament del mercat turístic, el coneixem, amb una demanda
completament concentrada en tres o quatre grans centres de
poder i una oferta turística d’allotjaments atomitzada en
moltíssims nuclis de poder i on claríssimament la demanda
guanya sobre l’oferta.

Serà molt difícil, Sr. Antich, poder repercutir el cost,
l’increment, sobre el paquet, i vostè ho sap. Però en el cas
concret que això fos així, que es pogués repercutir directament
el pagament de l’impost al paquet turístic, un informe que ningú
del Govern no s’ha ocupat de rebatre ni de desmentir, fet per
una empresa de solvència i de prestigi com és Ernst & Young...
Sí, Sr. Antich, què vol dir amb aquesta rialla?, que no creu en la
solvència, el prestigi i la independència d’Ernst & Young? Pugi
aquí i ho digui, si no hi creu, pugi aquí i ho digui. Jo hi crec;
vostè amb la rialla que fa em sembla que no. Aquesta gent diu
que si s’ha d’absorbir aquest cost, si s’ha de repercutir, es pot
estimar una davallada del turisme en un 5%, i tot això representa
una eliminació de 105.000 milions de pessetes de l’economia de
les nostres illes, de la qual, Sr. Antich, en seria vostè
responsable.

Però el cert i vera és que això no es repercutirà, i és vera i és
tan cert com que vostès mateixos en el projecte descarreguen
la seva mala consciència, perquè ho saben, i ja preveuen el
substitut del contribuent. Ja ho preveuen, que el turista no
pagarà. Tot aquest populisme barat que fa que pagarà el
turisme al final no serà vera. Vostès mateixos en el projecte ja
preveuen que el turista no pagui, i que acabi pagant el substitut
del contribuent, que és l’empresa hoteler, el demonitzat i
satanitzat empresari hoteler que s’ha atrevit a plantar-li cara, Sr.
Antich, i fer-li veure que no va bé. I ho pagarà, ho pagarà
l’empresari hoteler; ho farà com a substitut i ho acabarà
absorbint. I d’on ho treurà, l’empresari hoteler? L’empresari
hoteler només ho podrà treure del seu  compte de resultats, no
ho podrà treure d’altra banda. I què farà l’empresari hoteler? Ho
ha calibrat?, ho ha pensat? Vostè ha pensat seriosament quines
repercussions tendrà aquest impost en el mercat laboral? Vostè
ha pensat si l’empresari hoteler haurà de llevar llocs de feina per
poder assumir el cost d’aquesta càrrega fiscal? Vostè ha pensat
que l’empresari hoteler haurà de davallar la qualitat dels seus
serveis, del seu bufet, per exemple, per poder assumir el cost
d’aquest impost? Vostè ha pensat, Sr. Antich, que això també
disminuirà la inversió en modernització i en qualitat dels
nostres  establiments? Ho ha pensat? Jo estic convençut, Sr.
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Antich, que sí, que ho ha pensat, però ho ha sospesat? Vostè
ha posat les coses damunt una bàscula i ha dit: “Per un costat
tenc el populisme, que és el que m’agrada, i per l’altre tenc el
sentit de la responsabilitat i els vots de cent o dues-centes
persones”, i ha decidit tot d’una, Sr. Antich, ha decidit tot
d’una com el que és: com un polític corrent, poc responsable i
excessivament populista.

Conseqüència. Nosaltres, donades aquestes repercussions
i que ningú del Govern fins ara ens ha pogut explicar si
realment existeix qualque previsió de l’impacte de l’aplicació
d’aquest impost, hem pensat que aquest projecte de llei, Sr.
President, no ha de ser aprovat. Hem presentat aquesta esmena
de devolució amb alternatives. Tenim presentada una
proposició no de llei on oferim alternatives a aquest tema, i és
el sistema de la finançació autonòmica que ja li he explicat, un
sistema que a vostè no li interessa, senzillament perquè per
ventura no és tan populista, i segurament també, Sr. Antich,
segurament també perquè vostè està fermat de mans i peus pel
que puguin pensar Castella-La Manxa, Andalusia i Extremadura,
que segurament no els anirà bé, això de l’IVA, i com que
comanden més que vostè dins el Partit Socialista sap que vostè,
per aquí, no hi pot anar, i sap que li vetaran els seus propis; no
el ministeri, no el Govern central, els seus propis: el Sr. Bono, el
Sr. Ibarra i el Sr. Chaves; aquests li vetarien el sistema de
finançació que nosaltres li proposam.

Conclusió: Senyores i senyors diputats, demanam la retirada
d’aquest projecte i ho feim des d’un exercici de responsabilitat
política. No és casualitat, Sr. Antich, que un membre destacat
del sector turístic al qual vostè va convidar per donar prestigi
al seu congrés on va ser elegit secretari general, i que supòs
que vostè no tendrà cap sospita d’afinitat ideològica amb
nosaltres, digués en públic en el seu congrés les maldats i les
incoveniències d’aquest projecte. Com no és tampoc casualitat
que un destacat empresari turístic menorquí, que ell mateix va
reconèixer que els havia votat, a vostès, i que en principi era
partidari d’aquesta filosofia, els hagi dit: “No era això, govern,
no era això”, perquè aquest, Sr. Antich, és l’exercici del
populisme, l’exercici del populisme contra l’exercici de la
responsabilitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer en nom del Grup Popular. Sr.
Conseller d’Hisenda, vol obrir un torn incidental? Té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, ahir
m’enviaven aquesta nota de premsa, ja que el Sr. Diputat ha
citat persones que estaven en contra de l’ecotaxa, una persona
que segurament recorden, el professor Barea, molt famós des
d’aquesta tribuna: “La ecotasa y la moratoria serán
positivas”, octubre de l’any 2000. Diu: “El exresponsable de

los presupuestos del Estado estima que si esta ecotasa lo que
pretende es dedicar recursos a mejorar el medio ambiente y
aumentar la calidad del turismo me parece muy bien, porque
dejar que esto continue sin control puede ir por mal camino
y continuar destrozando algo por lo que la gente visita las
islas, que es el medio natural”.

Aquest projecte de llei elaborat pel Govern suposa la
culminació d’un llarg procés d’apel·lar a la corresponsabilitat
fiscal del gran nombre de turistes que visiten cada any les illes
i que són beneficiaris directes dels nostres serveis,
infraestructures, espais i recursos. El debat entorn a aquesta
qüestió es va iniciar ja fa més d’una dècada. Als Diaris  de
sessions d’aquesta cambra i a les hemeroteques trobam multitud
de propostes. En un moment o en altre tots els grups polítics
avui aquí representats han avaluat i considerat la possibilitat de
gravar l’activitat turística per finançar la protecció del medi
ambient, tot partint d’un denominador comú: la necessitat
d’incrementar el grau de preservació del nostre entorn,
recuperar els espais degradats i racionalitzar el consum de
territori i de recursos naturals.

Però la protecció del medi ambient i el desenvolupament
sostenible no són tan sols discursos habituals de tots els
partits polítics, sinó qüestions que reclama la nostra societat
com a base per al manteniment de la nostra qualitat de vida a
llarg termini. 

Per això  el Govern ha proposat a aquesta cambra la creació
d’un tribut de caire finalista, els ingressos del qual es
destinaran a la dotació d’un fons per al finançament
d’actuacions que permetin garantir la millora de l’activitat
turística, la preservació del medi ambient i el manteniment del
paisatge natural i agrari de les Balears. Amb això es pretén que
sigui possible atendre el finançament de noves polítiques de
conservació del medi ambient, deteriorat per l’ús excessiu del
territori insular, de la mateixa manera que amb càrrec a la dotació
d’aquest fons també es podrà fer front a part dels costos dels
serveis  públics, provocats essencialment pel desenvolupament
turístic de les Illes.

Però l’encert de la creació d’aquest fons i les actuacions
que proposa dur a terme no són qüestionades per l’esmena a la
totalitat, cosa que ens ha de fer suposar que el rebuig a la
creació del tribut no rau en la seva filosofia de base, sinó en la
forma que finalment ha adquirit l’impost. Jo m’alegr que avui
puguem debatre aquest tema amb el Partit Popular. El Partit
Popular ha estat l’únic col·lectiu, diria jo, que no ha volgut
acudir i no ha volgut entrar dins el debat que s’ha produït
aquests darrers mesos. 

Com tots vostès saben, el procés de creació de noves
figures tributàries per part de les comunitats autònomes és molt
complex i laboriós; no és només perquè el marc de la Unió
Europea limita la nostra capacitat de maniobra, sinó que el
marge que tenim també és molt estret perquè és difícil trobar un
fet imposable no gravat per l’Estat ni per les administracions
locals, i perquè habitualment l’Estat es mostra molt reticent
davant la possibilitat que alguna comunitat autònoma incideixi
sobre un fet imposable que podria gravar-se a nivell nacional.
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Prova d’això són per exemple els recursos encara no resolts,
després  de nou anys, contra l’impost sobre les instal·lacions
que incideixen sobre el medi ambient, que va aprovar aquest
parlament a instàncies del Partit Popular.

Davant aquesta realitat, i abans de dur el projecte de llei que
debatem en aquesta cambra, l’actual Executiu ha analitzat el
marc jurídic en què s’ha d’establir el tribut que volem crear
estudiant tots i cada un dels límits legals que existeixen per a la
seva implantació, d’acord amb els principis constitucionals
d’igualtat, de progressivitat, de generalitat, de no
confiscatorietat, d’acord amb la Llei de finançament de les
comunitats autònomes, i d’acord també amb la Carta Magna de
la Unió Europea.

Després de considerar diverses possibilitats, el Govern
proposa a aquesta cambra l’establiment d’un impost sobre
estades  d’empreses turístiques d’allotjament. D’aquesta manera
el fet imposable queda configurat per les estades fetes pel
contribuent, comptades per dies, en els establiments de les
empreses turístiques d’allotjament situats en el territori de les
Illes, que queden equiparats, als efectes d’aquest projecte de
llei, a les persones físiques o jurídiques que duen a terme
l’activitat d’arrendament de béns immobles o que presten
addicionalment serveis  complementaris propis de l’establiment
hoteler. 

La fixació d’aquest fet imposable no és ni molt manco
capritxosa. La potestat de les comunitats autònomes per crear
imposts té el seu límit a la Llei Orgànica de finançament de les
comunitats autònomes, que determina que aquests tributs no
poden recaure sobre fets  imposables gravats per l’Estat. En el
marc d’aquestes limitacions és important tenir cura de
l’estructura de l’impost i molt especialment de la definició del
fet imposable, de manera que no pugui ser identificat amb cap
tribut estatal o local. Per això s’ha elegit com a fet imposable
l’estada als establiments d’allotjament perquè precisament
l’estada no és objecte d’imposició al nostre ordenament, i a
l’hora, com després veurem, no és una figura totalment nova en
els països de la Unió Europea. En aquest sentit és convenient
emfatitzar sobre l’allunyament que aquest gravamen presenta
respecte de les operacions sotmeses a tributació mitjançant
l’impost sobre el valor afegit; per això cal ressenyar que
l’impost que es crea mitjançant aquest projecte de llei no té la
consideració d’un gravamen sobre el volum de vendes, el seu
fet imposable no coincideix tampoc amb el lliurament de béns o
la prestació de serveis que apareix subjecte a tributació amb
l’IVA.

Efectivament, l’IVA és un tribut indirecte, el subjecte passiu
del qual és l’empresari o professional que trasllada la càrrega
impositiva en repercutir, mentre que l’impost que avui debatem
és un tribut directe que grava la capacitat econòmica que es
posa de manifest en el moment de contractar una estada en una
empresa d’allotjament, i que utilitza l’empresa titular com a
substitut del contribuent, ja que recull d’aquest l’import del
tribut per ingressar-lo a les arques de la comunitat autònoma.
Queda així clar que l’impost ecoturístic no grava el volum de
vendes de les empreses d’hoteleria, ja que la tarifa del tribut

s’estructura d’acord amb la categoria de l’establiment hoteler
i considerant les pernoctacions. Juntament amb això no hi ha
possibilitat de considerar la repercussió de la quota tributària
sobre l’usuari, precisament perquè el contribuent és aquest
usuari.

Un altre aspecte al qual hem hagut de tenir especial cura és
el que està relacionat amb el principi de generalitat pel que fa a
la definició del fet imposable, de manera que el gravamen abasta
no només els establiments hotelers, sinó també les estades que
es facin per arrendament de béns immobles amb serveis
complementaris  propis d’establiment hoteler. L’objectiu és
sotmetre a gravamen també l’estada o l’allotjament que s’hagi
fet en un immoble no legalitzat, als efectes de considerar-lo com
a empresa turística d’allotjament a l’empara de la Llei general
turística de la comunitat autònoma.

En aquest sentit l’impost no estableix distincions entre
residents i no residents al territori de la comunitat autònoma,
encara que la incidència que tengui prendrà necessàriament
com a destinataris preferents els que visiten el territori insular
com a turistes. 

Si ens fixam ara en el respecte als principis introduïts per
l’ordre jurídic comunitari, vull posar en coneixement, com vaig
avançar a la meva compareixença en comissió, que en el marc
del procés previ a l’elaboració del projecte de llei, el Govern ha
realitzat una sèrie de gestions en l’àmbit de la Unió Europea per
preveure els possibles problemes que es produirien, es podrien
suscitar, entorn a l’aplicació d’un impost adreçat a gravar
l’activitat turística en els termes plantejats, gestions realitzades
a la representació permanent d’Espanya a la Unió Europea,
ateses  pel conseller jurídic i conseller d’Afers Autonòmics,
gestions realitzades amb la Unitat de Mercat Interior de la
Comissió Europea, adscrita a la Direcció General 15 i Unitat de
Relacions Exteriors pertanyents a la Direcció General 1. 

S’han considerat qüestions relatives a l’adequació d’aquest
tribut a les previsions de la normativa comunitària respecte del
principi de no discriminació, lliure circulació de les persones i
treballadors i la lliure prestació de serveis. Lògicament la
fórmula elegida ha d’articular-se de manera que no suposi cap
discriminació basada en la nacionalitat o la pertinença a
qualsevol grup regional de l’àmbit comunitari. En virtut del
principi de lliure circulació de treballadors, la nova figura
tributària tampoc no pot implicar cap discriminació per als
treballadors de la Unió Europea, inclosos els espanyols,
respecte dels residents. Per tant, no s’amaga que el tribut pot
recaure també sobre els que tenint la condició de residents a les
Illes Balears pernoctin en establiments hotelers, cosa que s’ha
d’entendre, però, com una exigència derivada del principi de
generalitat que n’ha de presidir l’aplicació, atès que si el tribut
establís una diferència per raó de condició de residents i no
residents, es conculcaria un dels criteris que preserva el Tractat
de la Unió Europea.
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El principi de no discriminació té una transcendència
provada en constant jurisprudència. Amb aquest principi
s’intenta evitar qualsevol tipus de discriminació d’un ciutadà
de la Unió Europea. Queda clar que no seria acceptable cap
tipus de discriminació basada de manera exclusiva i arbitrària en
la nacionalitat. Les úniques excepcions que han tengut cabuda
en el Projecte de llei són les dels nins, ja que s’ha establerts un
paral·lelisme amb el tractament que els menors reben com a
receptors de serveis turístics, en la contraprestació dels quals
apareixen normalment bonificats en un 50% i, en alguns casos,
en percentatges superiors. Amb això s’ha volgut alleugerir la
càrrega tributària de l’anomenat turisme familiar, ja que és
evident que encara que aquests menors s’allotgin i ocupin
igualment una plaça hotelera, en tenir bonificat el preu de la
seva estada ja no estam davant la mateixa manifestació de
capacitat econòmica, sinó que aquesta es manifesta de forma
més reduïda. La segona exempció queda fixada en les estades
subvencionades  per programes socials d’una administració
pública de qualsevol estat membre de la Unió Europea. La
justificació d’aquesta bonificació rau, igual que en el cas
anterior, en la menor capacitat econòmica de les persones que
l’Adminis tració mateixa considera que són creditores d’una
subvenció sense la qual no podrien allotjar-se a establiments
turístics. 

Veim així que, al marge d’aquestes excepcions, l’ús correcte
de la tècnica juridicotributària demana que la configuració del
contribuent recaigui sobre qui manifesta la capacitat
econòmica. Ara bé, aquesta mateixa tècnica, així com també
l’excepció adequada de l’impost, demana la col·laboració de les
empreses explotadores d’aquests mateixos establiments com a
substituts dels contribuents en l’exempció de les obligacions
materials i formals que comporta. És per això que el Projecte de
llei estableix la figura del substitut del contribuent, que és
l’empresa d’allotjament turístic, que es pot acollir a un règim
d’estimació objectiva o a un règim d’estimació per mòduls. Es
pretén habilitar una via eficaç i efectiva de col·laboració i
participació dels empresaris obligats com a substituts a
l’exempció del tribut, a la vegada que s’aconsegueix un sistema
senzill, àgil i estable de quantificació de la càrrega tributària. 

Els criteris de simplificació que presideixen l’estructuració
dels  aspectes materials d’aquest impost també s’adverteixen en
el sistema de determinació de la quota. Respecte de la quota cal
recordar que parlam d’una quantitat que va entre les 83
pessetes per dia, per persona i dia, la gran majoria 166 pessetes
i la quota tributària més elevada són dos euros. Sobre el preu
d’una estada de set dies en un hotel de quatre estrelles i mitja
pensió, significa tan sols el 0,9%; sobre la despesa diària
mitjana del turista que ens visita és entre un 1,5 i un 2%. Sobre
aquesta qüestió, la de l’impacte que pot tenir el pagament del
tribut sobre el mercat turístic, hi ha estudis de tota casta: uns
que determinen que tendrà una important influència, i d’altres
que estableixen la nul·la repercussió d’una mesura com aquesta.

Els hipotètics efectes de l’impost sobre la competitivitat del
sector formen també part dels punts inclosos a l’esmena a la
totalitat del Projecte de llei que ara consideram. En qualsevol
cas he de ressenyar que existeixen tributs semblants a altres
llocs del món sense que a cap d’ells no s’hagi detectat una

correlació entre la seva aplicació i els posteriors efectes sobre
el nivell d’ocupació dels allotjaments hotelers: taxa de sejour a
França, impost similar a Suïssa, un impost també al Canadà...;
tenc aquí una llista que faríem inacabable de països que
apliquen imposts similars.

Al marge d’aquests precedents i ja en el nostre cas, el
Govern considera que aquest tribut està justificat en atenció a
la seva finalitat que, com he dit al principi de la meva
intervenció, crec que compartim tots els grups polítics, i a la
inexistència d’altres mesures alternatives que possibilitin en
aquests moments la captació dels  recursos econòmics per a la
consecució dels objectius ecoturístics que fixa aquest projecte
de llei.

Com a alternativa l’esmena a la totalitat que ara consideram
proposa la consecució de l’anomenat IVA turístic, però la
qüestió és que la seva cessió a la comunitat autònoma no és un
tema que es pugui negociar de forma unilateral amb l’Estat, sinó
que el nou sistema de finançament autonòmic es formularà amb
condicions homogènies per a totes les comunitats autònomes.
A més, una hipotètica cessió de part de l’IVA podria produir
també que es produís una disminució en el concepte de
participació en els ingressos de l’Estat, i és que, a més dels
doblers addicionals amb aquest impost directe i propi de les
Illes Balears, asseguram també que siguin destinats íntegrament
a les finalitats mediambientals.

Senyores i senyors diputats, el Govern proposa a aquesta
cambra l’aprovació d’un tribut creat per la hisenda autonòmica
com ho és també l’impost sobre les instal·lacions que incideixen
sobre el medi ambient, aprovat l’any 91, o el cànon de l’aigua.
Pensam que la nostra comunitat autònoma fa front en aquests
moments al repte d’assegurar la preservació del seu medi
ambient, la qualitat dels seus serveis i les seves infraestructures
i el proveïment de recursos. Evidentment aquesta és només una
passa en l’assoliment d’aquests objectius, però una passa que
suposa la posada en pràctica d’una fita concreta i factible,
l’aplicació de la qual respon a les necessitats de prendre
mesures efectives i realistes en aquest sentit d’una manera tan
immediata com sigui possible.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. Sr. Flaquer, vol
intervenir, supòs.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, primer
vull expressar la meva sorpresa perquè, si no surt el president
sobre un projecte bandera, almanco el conseller responsable, el
conseller que l’ha pregonat a tot arreu i que l’ha venut per tot.
Què ha passat, Sr. Alomar?, ja no hi creu, en l’impost, que no el
surt a defensar? L’han desautoritzat?, no ho vull creure. En
qualsevol cas sí que li diré una cosa en benefici seu, i que m’ho
permeti el Sr. Mesquida, qui sap que ho faig amb tot el respecte
possible, però en qualsevol cas jo li assegur que amb vostè
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hagués estat molt més divertit, perquè haguéssim fet política i
haguéssim parlat de política, perquè, Sr. Mesquida, hagués
pogut donar-nos l’informe del cap de Servei, l’haguéssim llegit
i ja hagués estat. Vostè no m’ha contestat res del que jo li he
explicat, vostè no ha entrat a discutir les qüestions que el Grup
Popular li ha plantejat avui per veure si havien de retirar el
projecte o no, no ho ha fet. 

M’ha començat parlant del Sr. Barea. I jo que li he de parlar,
del Sr. Tamames? El coneix, el Sr. Tamames, li sona? Ho té escrit
a tots els diaris.

(Remor de veus)

Miri, ha parlat d’una cosa important, Sr. Mesquida, ha parlat
d’una cosa important, és l’únic en què he prestat un poc
d’atenció perquè, la resta, si m’ho pot passar per escrit em farà
un favor. Ha parlat d’estimació objectiva, i és vera que hi ha un
sistema d’estimació objectiva, i jo l’he deixat per al final, perquè
això és el que demostra que vertaderament vostès aquí no
pretenen gravar el consum; vostès aquí no pretenen gravar
consums  mediambientals, que seria cada pic que vénen que
paguin, els legals i els il·legals, no només el legals, que tampoc
no n’ha parlat, d’això, eh? A vostès, els és igual això. Estimació
objectiva: el que volem és recaptar, el que volem són doblers,
ens és igual si en vénen 100 o 200, però l’empresari..., sistema
d’estimació objectiva i a pagar. I això els retrata, Sr. Mesquida;
vostès no penalitzen el consum.

Sra. Consellera d’Els Verds, Sr. Grosske, aquest sistema
d’estimació objectiva no està per penalitzar consums. O no ho
veuen, que no es tracta aquí d’agafar estades turístiques i
gravar-les i recaptar quan hi ha un consum de recurs de territori,
d’aigua, producció de residus? No, no, aquí el que hi ha és un
afany recaptador pur i dur, únicament i exclusiva i, això, ho
demostra el sistema d’estimació objectiva que vostès han
contemplat en aquest projecte, del qual per cert, Sr. Grosske, no
hi haurà afectació a recursos socials, i està en el projecte de llei
que vostès han entrat, i vostè aquí ha defensat moltes vegades
que hi hauria bosses de pobresa que s’haurien de veure ateses
per aquest impost, i no hi estan, Sr. Grosske, no hi estan.

Impactes. Em contesti, Sr. Mesquida, tornarà a pujar; a més
vostè no té limitació de temps. Jo en tenc, vostè pot estar tot el
matí, si vol, i em conti si vostè creu que és just que paguin els
que realment paguen imposts, i que tots aquests que escapen
i que són oferta turística no legalitzada i turisme residencial,
que tant han criticat... Jo record els debats, en aquesta cambra,
del Sr. Triay i del Sr. Quetglas contra el turisme residencial; i
què passa?, és que ara han tornat bons aquests?, han tornat
bons i no han de pagar l’impost?

No em parla, Sr. Conseller, de per què els hotels de qualitat,
els hotels de quatre i cinc estrelles, que és el turisme que volem
encara el penalitzam més, per què? 

No em parla, Sr. Mesquida, de les repercussions
econòmiques, em diu que té estudis, jo l’únic estudi que he
pogut veure és el d’Ernst&Young, em doni els seus, és que no
ens els ha donat, doni’m un estudi seu i digui’m qui li ha fet un
estudi que diu que això no tendrà conseqüències ni
repercussions en tot això que jo li he explicat durant la meva
primera intervenció. Expliqui’m vostè com podrà fer que un
empresari hoteler que haurà de detreure part del seu benefici
per pagar l’impost no llevi llocs de feina, no deixi d’invertir en
modernització, no davalli la qualitat dels seus establiments i
dels  seus serveis, expliqui-m’ho, expliqui-m’ho, perquè no la té,
a la resposta, Sr. Mesquida. La resposta, torn a insistir, no vull
ser reiteratiu, la resposta només la té el Sr. Antich, el populisme,
és l’únic que la té, ja pot riure, poden riure, Sr. Sampol, Sra.
Armengol, poden riure, és ver, poden riure tot el que vulguin,
ho reconeixem, ho reconeixem que és populista, això, ho
reconeixem, però quan s’asseuen en aquests bancs han de
tenir, a més d’això, i ja els ho he dit abans, sentit de la
responsabilitat, sentit de la responsabilitat per saber replicar i
per saber contestar les mancances d’aquest projecte que jo crec
que les he demostrat i que m’han pujat aquí, i perdoni, Sr.
Mesquida, una altra vegada, amb els informes segurament d’un
cap de servei de la seva conselleria.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Mesquida, Sr. Conseller
d’Hisenda, per tancar la qüestió incidental.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Començaré pel final, vostè ha
esmentat l’estudi sobre l’aspecte econòmic de l’impost
ecoturístic, miri, no l’hem criticat perquè la labor del Govern no
entra a criticar estudis que fa un col·lectiu determinat, però s’ha
de llegir bé aquest informe: “Al objeto de cuantificar el posible
efecto del aumento del precio por estancia derivado de la
ecotasa, realizaremos una estimación bajo el supuesto que la
demanda turística de alojamiento disminuye un 5%”, per què
un 5, per què no un 20?, per què no un 15? Tot això es basa en
una hipòtesi de disminució del 5%, és molt il·lustratiu aquest
informe. Es fa una descripció interessant del sector turístic,
però com a conclusió no serveix.

Després parlava, “per què és que no tenen estudis?” Diu,
continua dient l’informe: “En lo referente a la disminución de
la demanda de estancias en establecimientos de alojamiento,
al no existir estudio alguno que permita conocer cómo varía
dicha demanda hotelera ante variaciones de los precios,
hemos procedido a establecer un supuesto informativo de
disminución de la demanda turística de alojamiento del 5%”,
tenc molt de respecte per aquesta empresa, a posta no vull
continuar. Com tenc respecte també per altres estudis, i en
podem treure més, aquí tenim un estudi del Departament
d’Economia de la Universitat de les Illes Balears, Eugeni
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Aguiló, Antoni Riera, Jaume Rosselló: “El establecimiento al
impuesto supondría un descenso en la llegada internacional
de turistas británicos y alemanes de 70.779 pasajeros, lo que
supondría, en términos de elasticidad, un 1,026". També és
molt respectable. Record que arriben a Balears 10,7 milions de
turistes.

Hem perdut el nord o sabem realment de què parlam, amb les
quotes? He dit abans 0,25%, perdó, 0,25 euros, 42 pessetes, un
euro, 166, i les pernoctacions a hotels de 5 estrelles, 333
pessetes  per persona i dia. Sobre el preu d’una estada de set
dies a un hotel de 4 estrelles, l’impost turístic representa el
0,9%, sobre la despesa diària mitjana del turista, com he dit
abans, un 1,5 a un 2%. La despesa turística mitjana l’any 99 es
va situar, d’octubre del 99 a maig, en 8.547 per persona i dia, la
qual cosa representa un 3,5 més respecte del mateix període de
l’any anterior. Si l’impacte de l’impost és tan petit sobre la
despesa turística i els preus són considerats com a normals per
al 70% dels visitants, és evident que aquesta no serà la causa,
com algú ha dit, d’una hipotètica disminució en turisme.

La gran patronal de turisme, la Wold Tourist Travel Council,
en seu a Gran Bretanya, ha analitzat la fiscalitat que incideix en
el turisme de 50 països, millor dit, de 50 zones turístiques, el
resultat és que a Espanya es paguen imposts baixos i raonables
en comparació a les diferents zones. Si després d’obtenir el
percentatge d’imposts pagats li afegim la quota de l’impost
turístic, tenim que les diferències serien mínimes i que Balears
mantendria la seva fiscalitat per davall de la italiana, la francesa,
de la major part de les destinacions de la Mediterrània i, per
suposat, per davall grècia. Perquè es facin una idea del
percentatge de fiscalitat que es paga tenim: Atenes, 18,57;
Praga, 17,87; Londres, 17,05; Estambul, 14,24, tot això
percentatges; Roma, 13,59; Mèxic, 9,55; Balears, 9,5.

Aquest mateix estudi parlava, feia un comentari que a les
Seychelles, des de l’1 de novembre de l’any 99, es cobraran als
turistes 1.500 pessetes, tenen aproximadament 130.000 turistes,
els  empresaris turístics allà han pronosticat, no han tengut
l’ajut d’aquesta consultora, han pronosticat una disminució del
turisme d’un 10%, i han exposat enormes dubtes sobre la
destinació real dels fons recaptats, ningú, representant del
Partit Popular, no ha esmentat la finalitat, els objectius per
finançar, la qual cosa ens fa pensar que en tot això hi ha un
grau de coincidència.

Miri, seran altres les causes d’una possible baixada del
turisme, degradació mediambiental, manca de qualitat, l’any 89
la primera queixa del turista era precisament, l’any 89, 1989, que
tot ho trobava car, això representava el 25% de totes les
queixes, la segona queixa en importància era brutor al carrer, a
l’hotel, a les platges. Deu anys després, el 1999, la primera
causa no són els preus, no els troben cars als preus, els
turistes, que ha baixat del 25% al 14%, ni la brutor que ha baixat
al 14%, sinó que la primera queixa del rànquing dels turistes és
l’excés de turisme i la saturació mediambiental, amb el 21,6 la
primera queixa. Ha passat de ser una queixa del 7,2% de tots els
turistes l’any 1989, al 21,6 el 1999. Excés de turisme, algú ha
parlat d’això i per a algú ha semblat un sacrilegi. Miri, la
saturació i l’overbooking fan molt més mal al turisme del que

ens pensam, molt més mal, que un turista que vengui a una
platja de Balears i no tengui un metre quadrat per posar una
tovallola, això fa molt més mal, també fan mal fallides
elèctriques, problemes a l’aeroport, tintoreres, tot això també fa
mal. 

I perquè ho vegin, no són arguments nostres, l’Organització
Mundial del Turisme es va reunir el gener de l’any 2000, va
reunir el seu comitè executiu per analitzar la situació del turisme
mundial, reunió que es va fer a Madrid, i varen manifestar, el
Comitè executiu de l’Organització Mundial del Turisme, la
preocupació perquè zones com Balears, no en varen esmentar
d’altres, zones com Balears pateixin una saturació hotelera
constant durant els mesos d’estiu, la sobresaturació turística de
Balears va arribar a tal extrem que la considera un exemple d’un
cas d’excessiu èxit d’una destinació turística, el risc és tal que
pot amenaçar el futur per la incapacitat per atendre, amb
condicions a la demanda, això va ser el que va expressar el
secretari general de l’Organització Mundial del Turisme.

Però també va fer unes recomanacions a les autoritats
regionals  i estatals, les actuacions correctores del secretari
general poden consistir a implantar taxes turístiques, millorar les
infraestructures o reduir el nombre d’allotjaments, per evitar
que la demanda desbordi la capacitat de serveis de la
destinació. El director del Departament Mediambiental de TUI
ha alertat també dels riscos d’un creixement il·limitat del turisme.
A Balears la queixa té importància, per què?, perquè tenim un alt
component de turistes que és repetitiu. Del total de turistes que
ens visiten, un 28% han repetit alguna vegada, un 27 ha passat
les seves vacances a Balears més de quatre vegades, i el 80%
de tots els entrevistats, manifesten que tenen la intenció de
tornar. El nostre principal atractiu és el clima i el nostre medi
ambient, i l’impost pretén, precisament, incidir en la millora del
medi ambient.

Qualcú ha criticat que no era un impost ecològic, no és un
impost ecològic, ho vull deixar ben clar, és un impost amb
rendiment afectat a una finalitat mediambiental, un impost
ecològic, per mateixa concepció ha de tendir a una recaptació
zero, el que interessa no és qui contamina, paga, el que
interessa és que no es contamini, per tant, quan un impost
ecològic recapta molt, demostra el fracàs de la seva utilitat.
Parlam d’un impost d’afectació, de rendiments afectats a una
finalitat mediambiental, de remodelació d’espais turístics i de
recuperació del paisatge rural i agrari.

També s’han donat arguments que els establiments no han
de ser els recaptadors de l’impost, l’IVA i l’IRPF, qui els
recapta?, i això no suposa cap problema, ara, quan es planteja
un impost de la comunitat autònoma, i m’agradaria deixar molt
clar que aquest impost representa un acte de sobirania
nacional, és un acte de sobirania nacional, perquè el poder
tributari exercit és un acte de sobirania, no podem estar
permanentment dient que ens han d’arreglar el problema, no,
nosaltres també hem de saber arreglar els problemes, i això és
un acte de sobirania nacional. Jo veig molts de titulars
d’establiments hotelers que inverteixen a altres països, em
sembla molt bé, es queixen d’haver de pagar els imposts? A la
República Dominicana, dia 29 de maig del 1995, es va implantar,
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per part de la Direcció General de Rendes, mira quina casualitat,
un impost que grava l’ús de les habitacions dels hotels, quota,
el 5% del que val l’habitació, cada dia hi ha més titulars
d’establiments hotelers que inverteixen a República
Dominicana, a Mèxic, a Cuba, a Panamà, a França, és un impost
que existeix a moltes altres parts del món, i els empresaris
hotelers inverteixen en aquests països.

Jo no sé si deu tenir qualque relació amb la postura del
Partit Popular l’enquesta que es va fer, no hi vull entrar massa,
en el tema de l’enquesta, perquè les enquestes sempre poden
tenir un punt de manipulació o de tal, sí em cridava l’atenció
una cosa, independentment que el 78% dels enquestats
estaven a favor de la implantació de l’impost turístic, el que més
em cridava l’atenció és que el 75% dels votants del Partit
Popular es manifestaven a favor de la implantació de l’impost
turístic.

Miri, jo he començat dient que no era un tema nou, el tema
de l’impost turístic, que era un tema que s’havia debatut aquí,
que havia tengut molta literatura, vaig demostrar a la meva
compareixença, cosa que semblava que molta de gent no se’n
recordava, que era un tema que no havia tret el govern actual,
jo no els vull cansar, els vull mostrar només això, només són
retalls  de premsa de tota la literatura que va dur l’impost
turístic. Per refrescar un poc els senyors diputats i els
assistents, el 3 de desembre del 1987, “Cladera no descarta
pedir colaboración a la Administración central en el tema del
impuesto turístico”; 20 de gener del 1988, “la comunidad
autónoma estudia la posibilidad de crrear un nuevo impuesto
recargo turístico, una de las dificultades con que se
encuentran los técnicos es encontrar un hueco, un objeto de
imposición sobre el que crear el nuevo impuesto, ya que casi
todos están sujetos a imposición”, això no ho debatem avui,
per què? “La Dirección General de Hacienda -de la comunitat
autònoma- rechaza gravar la entrada de los turistas,
propuesta en un principio por el conseller de Turismo, por ir
contra la libre circulación y movimientop de las personas”,
ho havien començat a estudiar, ho havien començat a estudiar,
i no anaven malament, eh?

“El Govern está estudiando la aplicación de un impuesto
turístico en las Baleares para 1989. Será recogido en los
presupuestos generales de la comunidad autónoma del 1989.
La conselleria colaborará en la elaboración del proyecto de
impuesto turístico”, no hi vull entrar, crec que ho faríem molt
llarg, però en definitiva no ha estat aquest govern el que ha
començat a parlar d’això, i se’ns ha acusat, per debatre un tema
onze mesos, de tot, i aquí es va debatre un impost més d’onze
anys.

Quan no es coneixia la fórmula es criticava, varen venir
representants  del Govern central, va venir Rato, Pisonero,
tothom s’hi va manifestar contrari, ningú no coneixia la fórmula,
la qüestió era manifestar-s’hi contrari. És cert que hi va haver
excepcions, el batle de Palma s’hi va manifestar a favor, i el
director general, un director general de Medi Ambient també,
no sé si ha estat cessat, perquè era de l’època de la Sra. Tocino,
el que sí és cert és una cosa, que amb l’actual govern central,

Espanya veta sistemàticament totes les normatives de caràcter
mediambiental a la Unió Europea.

També tenia ganes d’entrar en els temes relacionats amb la
legalitat, per no obrir ja més torns, sí que diria, no, hi entraré, si
no tenc temps, entraré, hi entraré.

(Aldarull a la sala)

No, ...

Continuu, no?

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats i senyor membre del Govern, continuï o
aturi’s, però facin alguna cosa.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Bé, algú ha plantejat imposts d’entrada als aeroports, i això.
Tot té una explicació, el fet imposable, com he dit, no havia de
suposar una discriminació entre els residents i els no residents,
un impost d’entrada no té base jurídica perquè una comunitat
autònoma l’apliqui, i per seguretat el que aplica l’Estat
espanyol són taxes, la darrera la que va implantar el PP, la taxa
de seguretat aeroportuària, a partir de l’any 1997, per tant, les
taxes d’entrada i sortida només tenen sentit aplicades per
l’Estat. Pel que fa referència a la imposició sobre les estades
hoteleres, el seu establiment seria possible per part de l’Estat
com per part de les comunitats autònomes. Més sentit té que
siguin les comunitats autònomes, perquè són aquestes segons
la Constitució, l’article 148.1.18 de la Constitució, les que tenen
competències en ordenació turística. Estableix dues limitacions,
no ha de col·lisionar amb un fet imposable gravat i no ha de
recaure sobre matèries reservades a la legislació local.

Després s’ha parlat de l’IVA turístic, què és l’IVA turístic?,
això és l’aportació de pes, no ho dic amb cap tipus d’ironia, del
grup Parlamentari Popular, me’l pot definir doctrinalment algú,
l’IVA turístic?, amb la legislació positiva a la mà, eh? El consum
turístic no està classificat com un consum específic dins aquest
impost, moltes empreses tenen domicili fiscal a Balears i
declaren un IVA que es genera a la Península, com se separa
això? Hi ha empreses que tenen activitats típicament turístiques
amb altres que no ho són.

Es parlava també de la cessió. Miri, la Llei orgànica de
finançament de les comunitats autònomes parla de -llei
orgànica, eh?, no una llei qualsevol, llei orgànica-, parla de
quines són les figures tributàries susceptibles de cessió, impost
sobre la renda de les persones físiques, patrimoni,
transmissions, successions, imposició sobre vendes en fase
minorista, imposició sobre el consum en fase minorista. Qualcú
plantejava com a alternativa, i per què no es posa un recàrrec
sobre l’IVA?, no és possible, no és possible, només, segons la
mateixa  llei orgànica, es podran imposar recàrrecs sobre els
imposts que siguin susceptibles de cessió, i parlam d’un que
no ho és.
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Després s’ha parlat d’esperar la negociació del nou sistema
de finançament autonòmic, incloure la població flotant, vegem
l’actual sistema de finançament autonòmic que varen negociar
les comunitats autònomes, en concret Balears el va negociar
amb el Govern quan ja governava el Partit Popular, és a dir
varen negociar amb ells mateixos el sistema de finançament,
vegem si això es va intentar incloure o no. Miri, es parlava, jo
normalment llegesc totes les coses que em cauen sobre la taula,
i això també ho vaig llegir, i es parlava, concretament deia vostè
a una taula rodona, diu: “estam a un moment determinat de la
comunitat autònoma, avui tenim l’oportunitat històrica, ja que
l’any que ve es renegociarà el venciment d’un quinquenni, que
aquesta comunitat pugui plantejar a l’Estat central qüestions de
finançament tenint en compte el desfasament que es produeix
entre la població de fet i la de dret”, i deia, “en aquests
moments hi ha un govern a Madrid que té una gran sensibilitat
en el fet insular”. 15 d’octubre del 1994, els record que el
sistema de finançament es va tancar a finals del 1996 per entrar
en vigor dia 1 de gener del 1997, és a dir, 1994, “el conseller
Matas quiere que la población flotante y la insularidad sean
financiadas. La población flotante y el concepto de
insularidad necesariamente tendrán que ser tenidos en
cuenta por el gobierno de la nación, al procederse en el año
97 a la revisión del sistema de financiación de las
comunidades autónomas. Para el conseller, en una
comunidad como la balear no se puede considerar
únicamente la población de derecho, puesto que la de hecho,
la flotante, resulta fundamental”. Bé independentment que
després  s’ha fet tota la literatura narcotitzant o utilitzada de
forma narcotitzant del tema de la balança fiscal: “El proyecto de
régimen fiscal prevé un fondo de insularidad dotado con
15.000 millones”, per ventura no parlaríem d’aquest impost, si
el projecte de llei hagués aconseguit aquest fons de 15.000
milions de pessetes.

Fins i tot també em va cridar l’atenció, perquè l’any 94 ja
s’havia avaluat el desgastament de les infraestructures a
Balears per part dels turistes, “ los turistas desgastan el 25% de
la infraestructura balear según el Govern, clama al cielo que
Madrid invierta 137.000 millones en Canarias, dijo Matas,
sostiene que el trato que se da a Baleares es desigual”, hi ha
possibilitats de corregir-ho, ara, ara hi ha possibilitats de
corregir-ho.

Població flotant, miri, jo m’hagués conformat que s’hagués
recollit la població de dret, la població de dret censada l’any
1996 es va agafar la població, no la que hi havia el 1995, sinó la
que hi havia el 1988, és a dir que amb aquest nou sistema es
deixaren de computar 80.000 ciutadans de les Illes Balears, i la
població dins el sistema de finançament de les autonomies que
van per l’article 143, té una importància molt grossa, el 64% de
totes les variables distributives i redistributives és la població,
és la primera en importància. No es va tenir en compte.

Podem ser optimistes, no ho varen aconseguir ells, quan ho
varen negociar entre ells mateixos, ho aconseguirem nosaltres?
L’altre dia, l’altre dia, dia 9 d’agost del 99, fa dos dies, el
secretari general del PP deia: “La cuestión del censo aplicable

-parlava del nou sistema de finançament- incumbe a las
comunidades autónomas. Son éstas las que tienen que aunar
intereses y consensuar una postura única”, com es pot
consensuar una postura única amb aquest tema, quan Astúries,
quan Extremadura perden població i quan Balears és la
comunitat autònoma que més població ha guanyat els  darrers
deu anys, com? Però, de totes formes, els agafarem la paraula,
i jo estic segur que ens donaran una mà, i que la població, no
només la real, sinó que aquesta població flotant també serà
tenguda en compte.

Miri, parlar de temes com els que parlen d’IVA i de balances
fiscals és no conèixer quines són les relacions financeres entre
les comunitats autònomes i l’Estat, tot això es negocia dins el
Consell de Política Fiscal i Financera, i els record que a
Catalunya, possiblement amb una mica més de pes polític que
el que té Balears, no ha aconseguit res mai amb els arguments
de balança fiscal. Vostès tenen una gran responsabilitat,
governen amb majoria absoluta a l’Estat, això vol dir que tenen
la clau de la caixa forta, apel a aquesta responsabilitat i el que
plantegen avui aquí per millorar el finançament de les
comunitats autònomes, però també s’ha de dir que cada
persona que surt exposa una filosofia diferent del que ha de ser
el nou sistema, el model Zaplana, Rajoy diu que no hi està
d’acord, el portaveu d’economia del PP diu que sí però no, en
definitiva, no sabem.

Miri, a mi la forma del nou sistema de finançament m’és
igual, el que m’interessa és el quantum, si ens volen transferir
44 imposts i tal, perfecte, el que m’interessa més és que hi hagi
una millora de finançament, no com sinó quant, i és el que
ningú no discuteix, tothom entra a si s’ha de cedir l’impost, si
l’IVA, l’impost sobre el consum, quan està disposat el Govern
central a posar més doblers, per ventura no estaríem fent aquest
debat avui si això fos així.

No és un impost injust i discriminatori, crida a tributar totes
les persones que realitzen una pernoctació a un establiment
d’una empresa turística d’allotjament. Per tant, no és argument
que es pugui utilitzar com a injust i discriminatori. 

De totes formes, s’ha parlat també de tot el tema relacionat
amb l’oferta il·legal. Miri, nosaltres que fa un any i mig que som
al Govern, s’està combatent l’oferta il·legal, jo no dic que
l’anterior govern no la combatés, però bé, està ple també de
declaracions: 1996, “el Govern rastrea la oferta ilegal en los
folletos publicitarios. Turismo combatirá la oferta ilegal
aplicando medidas contundentes”, 1996. “El conseller balear
de Turismo anuncia mano dura para frenar la oferta ilegal”,
juliol del 96, “Turismo promete combatir con uñas y dientes el
alojamiento ilegal”; agost del 96, “la Conselleria de Turismo
anuncia que irá a deguello contra la oferta turística ilegal”;
bé, si no tenguéssim el problema d’oferta il·legal, si s’hagués
radicat, avui no parlaríem d’això. Però, què s’ha de fer amb
l’oferta il·legal?, s’ha de combatre, no es pot usar un argument
de defraudació per dir que no s’implanti, si hi ha gent que no
declara l’IRPF, no per això tots els que declaren han de sortir al
carrer dient que és injust o discriminatori, i trivialitzant un poc
el tema, si vostè convida una persona a dinar a ca seva, vostè
li cobra l’IVA?, fa una competència deslleial amb els
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restaurants?, quan vostè va a cercar una persona a l’aeroport,
vostè fa una competència deslleial cap al sector del taxi? És a
dir, posar que la gent que va, un convidat, aquest és un dels
motius pels quals l’impost és discriminatori, no, l’impost no
discrimina cap persona que faci una pernoctació a una empresa
turística d’allotjament, per tant, jo crec que totes les
argumentacions que s’han donat aquí, s’han intentat rebatre,
no només les que s’han donat aquí, jo crec que sí valia la pena,
perquè ja que no vàrem tenir l’oportunitat de tenir un debat
previ a l’aprovació de l’impost turístic, jo crec que correspon
fer-lo aquí, crec que tendrem, fins i tot, altres oportunitats per
debatre sobretot aquest tema.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, per contestar aquest nou torn incidental, si em deixa seré
molt breu. Hi ha hagut una esmena presentada pel Partit
Popular, el conseller ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer, jo li puc deixar fer una intervenció, però acabarà
tancant el conseller, és a dir, farem una espècie de doble torn
incidental, sense límit de temps, no tenc cap inconvenient que
vostè parli durant cinc minuts, m’he d’atendre al Reglament.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Jo, Sr. President, li he d’explicar que no és un caprici, sinó
que li estic dient que he presentat una esmena, no se m’ha
contestat res de l’esmena, i després s’ha aprofitat, amb un acte
de covardia parlamentària que vostè no empara i que li agraesc,
li agraesc, el fet que jo no pogués contestar després. Per tant,
si em deixa, efectivament contestaré.

Moltes gràcies, Sr. President, insistesc, per no tolerar actes
com aquest que jo crec que entelen la trajectòria d’un polític,
Sr. Mesquida, aprofitar un torn final ...

(Aldarull a la sala)

Sí, sí. Miri, Sr. Mesquida, hauré de replicar en cinc minuts
moltes de les coses que no m’ha dit abans i ara sí, i qualque
desbarat gros que ha dit.

(Remor de veus)

Vostè és el president de la comunitat autònoma, no és un
pallasso, per favor, per favor.

Vostè em parla de l’informe d’Ernst&Young i em diu que fa
una estimació per si repercuteix, és natural, no tenim experiència
pràctica d’aquest impost i ha de fer una estimació, però ja li he
dit al principi, i vostè ho sap perfectament, Sr. Mesquida, que
el probable, el lògic és que no es repercuteixi, i vostès ho
contemplen, amb el règim del substitut del contribuent, i quan
no es repercuteix, ja sí que es poden calcular els efectes
negatius dins l’economia de l’aplicació d’aquest impost, i és
que això s’haurà de carregar al compte dels resultats d’un
empresari, i això repercutirà, insistesc, en el mercat laboral, a la
qualitat del servei i a la inversió en els establiments turístics.

Ha fet una història de les causes que poden propiciar la
baixada del turisme, i ha dic que el 89, una era la pèrdua de
qualitat, i això ens hi durà, Sr. Conseller, l’aplicació d’aquest
impost en si pot dur, si l’empresari no inverteix en
modernització, si l’empresari baixa la qualitat dels serveis per
poder fer front i absorbir aquesta càrrega impositiva, és natural
que també perdi qualitat el turisme, i és natural que perdent
qualitat perdem turisme, que era el que es deia l’any 89, i
precisament per això, l’any 89, Sr. Conseller, es va començar a
fer un esforç públic i privat per millorar la qualitat dels serveis
i de les infraestructures.

M’ha tret literatura i notes de premsa de membres del
govern del Partit Popular sobre l’impost turístic, és l’obligació
de qualsevol govern, estudiar alternatives, estudiar
possibilitats, i el Partit Popular, quan era al Govern és ver que
va estudiar això, és ver que el Partit Popular era conscient que
necessitàvem i teníem mancances econòmiques, fruit d’anys i
anys de patir un govern socialista a Madrid, sí senyor, sí, Sr.
Mesquida, i havíem de cercar fórmules per poder fer front als
plans d’embelliment i als plans de depuració de les aigües
residuals, però no vàrem trobar una fórmula que fos capaç de
salvar aquesta injustícia i aquest caràcter discriminatori que té
l’impost que vostès han creat i que han ideat. I a posta no ho
férem, ho estudiàrem, sí que ho estudiàrem, és ver, i ho
reconeixem, però no ho férem, no ho aprovàrem, no ho
duguérem aquí, va poder més, Sr. Mesquida, i em sap greu ser
reiteratiu, va poder més el sentit de la responsabilitat que el
sentit del populisme, va voler molt més el Partit Popular.

Miri, em parla que és l’IVA turístic, és evident que no hi ha
un concepte jurídic específic del que és l’IVA turístic, nosaltres
no parlam d’IVA turístic, parlam de la recuperació de l’IVA, de
l’IVA que es produeix, que es genera en aquesta comunitat
autònoma com a conseqüència del turisme i que perfectament
pot justificar els recursos que venguin per cobrir aquestes
necessitats mediambientals que vostès diuen que tenen i que
nosaltres reconeixem que tenen aquestes illes. Amb això estam
d’acord, no estam d’acord amb la fórmula, no estam d’acord
amb l’instrument, creim que és un instrument injust i
discriminatori. Sí, Sr. Mesquida, no em digui, per favor, com es
pot demanar un impost a un convidat. Vostè ha posat un
exemple molt desafortunat, Sr. Mesquida, vostè creu que tota
l’oferta residencial que hi ha en aquestes illes són convidats?
Ho creu de ver? Creu que gent que paga 3 milions de pessetes
per venir aquí una temporada turística els  han convidat? Vaja
convidada!, et convid a fer un pa amb oli i m’has de pagar 3
milions de pessetes quan te’n vagis. Això són convidades!
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Sr. Mesquida, sigui un poc més seriós, perquè això és
realment el principal problema que tenim aquí amb aquest
projecte i vostè ho sap, vostè ho sap. Aquest és el principal
problema que tenim, no em digui si el Partit Popular va anunciar
campanyes contra l’oferta il·legal, sí que les va anunciar i hi va
fer feina, i segurament no vàrem fer tot el que haguéssim pogut
fer i no vàrem aconseguir tots els resultats que haguéssim
desitjat, com segurament no els aconseguirà vostè, Sr.
Mesquida, ja li ho anuncii. Ni vostè ni el Sr. Conseller de
Turisme, veuran vostès com no podran llevar-la del tot l’oferta
il·legal, ni prop fer-s’hi. I tota aquesta gent escaparà a la
tributació, tota aquesta gent que ja no paga imposts, com a
empresaris, imposts de societats, IVAs, que no crea llocs de
feina, tota aquesta gent, continuarà existint i tota aquesta gent
no pagarà l’impost. I pagaran els altres, i no pagaran els
turistes, Sr. Mesquida, contesti això, no pagaran els turistes,
pagaran els empresaris, els empresaris hotelers d’aquestes illes,
el que passa és que a vostès això els importa molt poc, però
pagaran.

I han de pensar en les conseqüències. Sr. President, jo,
haver de sentit tot el temps la veu en off del Sr. Antich, la
veritat, ... Pugi aquí, Sr. Antich, no té la valentia de pujar aquí
a defensar aquest impost, pugi, ...

(Aldarull a la sala)

..., pugi, Sr. Antich, en lloc de parlar des d’aquí, sigui valent
i pugi aquí a defensar aquest impost.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Conseller d’Hisenda, té la paraula
per tancar definitivament el torn incidental.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Galmés):

Gràcies, Sr. President. Escolti, Sr. Diputat, aquesta
presidència, jo crec que actua de forma magnànima deixant que
s’intervengui, cosa que jo no record que els darrers quatre anys
que es donàs cap oportunitat aquí, eh?

(Aldarull a la sala)

No ho record, però no hi ha cap problema, jo record que
sempre hi havia una espècie d’obsessió a dir les coses, no, és
a dir, debats, tots els que facin falta, no passa res. El que passa
és que jo he fet dues intervencions, he fet una intervenció
inicial on he explicat o he intentat explicar, per ventura, a mi em
sap greu, s’hagués divertit  més amb el conseller de Turisme, jo
som més avorrit, tenc una cara més ...

(Se sent algú que diu alguna cosa)

Sí, no és que la seva ...

(Rialles)

..., però a mi em correspon fer un projecte de llei amb les
màximes garanties jurídiques i, a pesar que pogués semblar
avorrit, crec que havia de fer aquesta intervenció, però després
no podia deixar de fer o entrar en determinats temes que durant
tots  aquests mesos un ha sentit i no ha pogut dir res, perquè
realment, i a més moltes coses que es demanaven al carrer,
“escolti, i per què és que no heu considerat la possibilitat que
es posi un impost a un aeroport?”, idò té explicació, clar que en
té. Totes les coses s’intenten fer des del sentit comú, de
vegades surten millor o pitjor, però tot té explicació.

Vostè plantejava, miri, coincidim que hi ha un problema, bé,
idò si hi ha un problema, com s’ha generat?, és a dir si ens
repartim responsabilitat, segurament un percentatge elevat és
a aquesta banda i un percentatge més petit és  a aquesta altra,
si hi ha un problema, què hem de fer? Quan jo li he tret el retall
de premsa ho feia per una raó, perquè sempre vaig tenir la
creença que el Partit Popular, amb els grans temes, eternitzava
els problemes, Pla energètic, 20 anys, no tants, 7 o 8 anys,
sortia un conseller i venga, jo propòs el cable, en venia un altre
d’indústria, i jo la central, i sempre s’eternitzaven els problemes,
i amb això va passar exactament el mateix. Tothom veia la
necessitat però ningú, per la por que hi havia sempre a molestar
grups econòmics no es feia res. Existia un problema i es va
deixar i no es va actuar.

El Govern sap que això té o pot tenir determinades
conseqüències  electorals negatives, també, per què no?, jo crec
que el fet que hi pugui haver la cúpula de l’associació hotelera
que està en contra, jo crec que a cap govern no li agrada tenir
sectors en contra, però ha fet un exercici d’interès general. I jo
he posat qualque vegada l’exemple, que a més molta gent que
viu a Palma el recorda, quan es va fer per a vianants el carrer
dels Oms, al batle de Palma li digueren de tot, els comerciants,
que torni avui el batle de Palma a tornar passar la circulació per
allà.

Després deia vostè que aquest impost produirà una pèrdua
de competitivitat, bé no hi ha base científica, tenim l’IVA l’any
86, on és la pèrdua de competitivitat de l’IVA? Què ha passat?
I si treguéssim les hemeroteques també tendríem que molta de
gent diria, “home, és que mira l’IVA la complicació que
produirà”.

Hi ha una cosa que li vull explicar, quan parla del sistema de
mòduls, el sistema de mòduls no vol dir que ho pagui l’hoteler,
no, l’hoteler pot repercutir al turista totes les quotes, no em
digui, no, no, això és la forma perquè ho pagui l’hotelers, en
absolut, al que es va és a estimació directa, que vostè es vol
acollir al sistema de mòduls, vostè pot repercutir totes les
quotes a totes les  persones que fan la pernoctació, jo crec que
de vegades també la saviesa popular aporta factors, i això ha
estat possiblement la frase que més s’ha repetit en tot el debat
de l’impost turístic. Si un turista deixa de venir a Balears per no
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pagar 1.000 pessetes, que no vengui, que no vengui, no el
volem, i a més ho deim clarament des del Govern, si una
persona es planteja que no ha de venir a Balears perquè no vol
pagar 1.000 pessetes, que no vengui, no volem aquest turisme,
no el volem, volem un altre turisme, aquest no el volem.

No puc entrar a valorar quines són les intencions que hi
havia dins el Grup Popular o el que hi ha dins el cap de les
persones, jo em bas en fets objectius. Vostè diu, nosaltres
vàrem estudiar la fórmula però no ho vàrem fer perquè ... Bé, jo
quan vaig arribar a la conselleria em vaig trobar un text articulat,
d’impost turístic, abril del 1999, no sé si estava guardat
esperant una hipotètica majoria absoluta i treure’l o si no es
volia treure. El que és cert és que hi havia estudis, hi havia un
text articulat i que es va deixar dins un calaix.

Crec que li he contestat la major part de les coses que vostè
ha dit, però també tenc la sensació que vostè no ha entrat a
debatre tota la multitud de qüestions que jo he afirmat. Parla
d’oferta no reglada, bé jo li he posat un exemple, li dic, no, no,
perquè dins aquesta oferta il·legal es diu “no, és que la gent
que anirà convidada no pagarà”, bé, i la gent, la gent que té una
casa pròpia, un alemany que té una casa pròpia no pagarà, bé,
és clar, no és el subjecte passiu d’aquest impost. 

No s’ha fet cap qüestió dels objectius de l’impost, i bé, jo el
que crec és una cosa, amb aquest debat es posa de manifest
que aquí el que primera, en intentar obtenir el suport del
Parlament en el tema de l’impost turístic, és precisament fer tot
el que vostès diuen que tendrà efectes negatius, és a dir, per
interès general, per millorar la competitivitat del turisme, per
millorar la qualitat i, en definitiva, per millorar la qualitat de vida
de tots els ciutadans de Balears, nosaltres demanam aquí el
suport del Parlament en aquest projecte de llei.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. Hi ha torns a favor de
l’esmena? No n’hi ha. Torns en contra, grups que vulguin
intervenir? Té la paraula el Sr. ramon, en nom del Grup, ... perdó,
el Sr. Buades, no l’havia vist, en nom del Grup Mixt.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. El d’avui és un debat realment important dels que
tenim aquí, perquè parlam de la fiscalitat ecològica sobre el
nostre principal sector econòmic, fiscalitat sobre el turisme. En
aquest sentit, Els Verds no podem donar suport l’esmena de
devolució completa del projecte de llei del Govern al Govern,
com proposa el Grup Popular, perquè tornar-lo seria tornar
enrera en tot el debat que s’ha encetat sobre com és possible
que el nostre principal sector econòmic no contribueixi d’una
manera solidària amb la població resident al sosteniment del

desgastament ambiental i les infraestructures que fan falta de
reparació ecològica i que està utilitzant.

Les raons del Partit Popular són poc sostenibles, per un
costat perquè diu que perdrem competitivitat, tant de bo!, tant
de bo, si perdre competitivitat és el que diu la gent
d’Ernst&Young que jo sí m’atreviria a dir que és un mal estudi,
és a dir, com ells diuen a la pàgina 42: “al no existir estudio
alguno que permita conocer cómo varía dicha demanda
hotelera ante variaciones de los precios, hemos procedido a
establecer un supuesto informativo de disminución de la
demanda turística de un 5%”, és a dir, a ull, un estudi fet a ull,
un estudi així no l’hauria de pagar la Federació Hotelera de
Mallorca, si fos veritat que perdem un 5% del nombre absolut
de turistes voldria dir que perdríem mig milió de turistes sobre
11 milions, això és dolent o és bo?, jo crec que és bo, perquè
ens inflam cada dia les paraules i la boca de dir que no volem
tants  de turistes o els volem millor, idò comença per prendre
decisions valentes. Tant de bo que aquest impost servís per
reduir progressivament, d’una manera substancial el nombre de
turistes fins que l’hoteler o el que comercialitza oferta
residencial secundària en condicions de qualitat pugui treure
un sobrepreu important, perquè el mateix estudi diu a una altra
pàgina que, em sap greu haver de llegir, perquè ja dic que els
hotelers de Mallorca no haurien de pagar aquest tipus
d’estudis, diu que els nivells de preus mitjans a hotels,
actualment, sobre la base de l’any 96 -pàgina 24-, són
relativament baixos, i Ernst&Young diu que, a més, no esperam
augments reals de preus, és a dir que ells pretenen mantenir la
rendibilitat del sector a base d’insuflar cada any més turistes
per guanyar el mateix i per aquí Els Verds i els ecologistes no hi
estam.

Nosaltres creim que l’horitzó turístic i ambiental s’hauria de
definir, el PP vol més turistes o vol més rendiment?, si vol més
rendiment ha de començar a entrar en el debat que cal anar
reduint progressivament, fins a uns nivell raonables el nombre
de turistes i que, efectivament, el sector turístic legal, sigui
residencial o hoteler, tregui un rendiment molt millor que el
d’ara, perquè estan afectats per aquesta competència deslleial,
es tracta d’evitar l’infart turístic, evitar l’infart turístic, senyors
del PP, i això passa, primer de tot, per intentar estabilitzar i
llavors reduir, d’una manera significativa, el nombre anual de
turistes.

La segona raó que vostès donen, que nosaltres tampoc
veim massa creïble, és que el sector hoteler s’ha manifestat en
contra i fins i tot els majoristes de viatges, aquest magnífic
estudi ens diu que majoristes n’hi ha cinc o sis que controlen
el 80% de l’oferta, i ofertes a empreses d’allotjament ho reduïm
a 37, és a dir que 42 empreses controlen el 80% de l’oferta, sigui
d’allotjament o de vingudes aquí, impressionant. Hem d’estar
pendents  només de 42 agents comercials sobre una població de
800.000 persones, amb desenes de milers d’empreses que hi ha
a les Illes Balears? Jo crec que és parcial aquest plantejament.
Efectivament, s’ha de buscar el consens en diferents segments
dels sectors, però a nosaltres ens preocupen molt  més aquells
que no estan aficats dins la roda dels majoristes de viatges o
que no s’hi poden desenganxar i que ja els agradaria que el
Govern els ajudàs per poder comercialitzar un producte diferent
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amb denominació d’origen pròpia, turística, i ara no ho poden
fer. En aquest sentit, també creim equivocada aquesta raó.

El Partit Popular ens diu també que no és partidari de crear
nous imposts, però que, en canvi, voldria millorar el
finançament autonòmic. Els record que tenim un règim
econòmic i fiscal per estrenar, per estrenar, els record que hi ha
un dèficit fiscal impressionant i que el Partit Popular, com altres
partits, i no ho negaré, òbviament, com altres partits d’àmbit
estatal, fins ara, quan han governat a Madrid, no els ha
interessat per a res finançar bé la nostra comunitat autònoma.
A Els Verds sí que ens agradaria que es finançàs bé.

D’altre costat, les raons que donen és que no pagarien, que
seria un tribut discriminatori, perquè deixa sense tributació tot
el mercat turístic no reglat, no? Fantàstic, però estam discutint
si el 35% ve sense anar a oferta turística legal, o és el 40 o és el
45%, com diuen els hotelers de Mallorca o de Menorca. Vostès,
des de l’any 83 fins al 99, què han fet en disciplina turística? No
han fet res, aleshores, tota aquesta bossa que és, com a mínim,
un terç de tota l’oferta, ara no ens poden dir que és l’excusa per
no posar cap tipus de fiscalitat sobre el turisme, és una
barbaritat, perquè el que haurien de fer és reconèixer que no
havien fet res en aquest camp i, per tant, no posar-ho a
l’esmena de devolució.

En conjunt, per tant, Els Verds seríem partidaris de dir,
efectivament, aquest impost hauria d’afectar el nombre total
d’estades i anar-lo disminuint, és una sensació que té molta
gent, que hi ha massa turistes en èpoques punta i que aquests
tampoc no s’han de repartir al llarg de l’hivern de qualsevol
manera, perquè anam cap a un infart d’infraestructures i de
paisatge.

Per altre costat, també volem dir al Partit Popular que no és
el projecte de llei d’Els Verds, això que quedi clar, nosaltres
vàrem ser aquells que al pacte de Balears, de govern, vàrem
introduir l’estudi de la viabilitat de la fiscalitat ecològica sobre
el turisme, efectivament, no hem tengut molta sort amb el
concepte filosòfic de l’impost, però en continuarem parlant
aquesta legislatura. I el que li vull dir és que s’assemblarà molt,
no passin pena, al que volia el Sr. Cladera l’any 87, 88 o 89,
s’assemblarà molt a això, i molt poc, com ha dit el mateix
conseller Sr. Mesquida, i li agraÏm el reconeixement, a fiscalitat
ambiental real. No és una ecotaxa, perquè no afectarà el nombre
d’estades reals, serà indiferents, serà neutral. Segona, no té una
destinació ambiental clara i única, que seria el normal, ho ha dit
el mateix conseller, i a nosaltres no ens agrada aquesta part, és
un calaix de sastre, efectivament, perquè hi ha un mal
finançament de l’autonomia, perquè diferents conselleries
puguin invertir en coses que, algunes tenen a veure amb medi
ambient i d’altres no, no?

I, per últim, i això és molt important, i m’agradaria que el PP
en parlàs també d’això  i els altres partits, no fa corresponsable
el sector turístic del nivell d’infraestructures que tenim quan
nosaltres ampliam l’aeroport de Palma, el de Menorca o el
d’Eivissa, o el port d’Eivissa o el de la Savina de Formentera, o
volem més potabilitzadores, per a qui feim tot això?, per a la
gent normal, de tot l’any?, que va!, ho feim bàsicament per

poder acollir de cada vegada més gent, qui paga això?, només
la població local resident de tot l’any, i ja ens agradaria tenir
fiscalitat sobre el turisme que ens ajudàs a pagar, si és que s’ha
de fer, si és que s’ha de fer, que nosaltres ho qüestionaríem,
com a mínim perquè es corresponsabilitzassin al 50% amb
nosaltres, i per ara només paga la població resident i no paga la
població turística.

En tercer lloc, i ja per acabar, Els Verds donarem suport a la
presa en consideració d’aquest projecte, i hi donarem suport
perquè la nostra política és defensar el que nosaltres creim i, a
la vegada, arribar a pactes que demostrin la nostra influència.
Nosaltres vàrem presentar una esmena, com vostè sap, i
nosaltres hem negociar per reverdir aquest impost que no té res
a veure amb un impost ecològic, i crec que allarg del treball de
ponència es veurà, i veurà vostès com, al final, aquest impost
tendrà, en lloc de quatre programes finalistes, en tendrà cinc i
un d’ells  dirà “gestió sostenible als espais naturals que permeti
la conservació duradora de la seva biodiversitat i, en especial,
el desenvolupament de les figures de reserva de la biosfera,
parcs naturals i d’altres prevists a la legislació vigent”, això s’hi
inclourà, com s’hi inclourà que en el sector turístic hi haurà una
política de sistema d’estalvi i eficiència d’aigua, així com
tècniques d’estalvi i eficiència i desplegament d’energies
renovables, quan es parli de remodelació turística. I encara
veure com quan parla de revitalitzar l’agricultura, que posa el
projecte de llei, s’hi afegirà “potenciant especialment la
utilització de l’aigua derivada de la depuració terciària”. Per això
hi som Els Verds, per estirar el pacte de progrés cap a una
filosofia vertaderament ambientalista, l’impost no té aquesta
naturalesa, però gràcies a nosaltres crec que podrem demostrar,
el dia que venguem aquí per aprovar finalment aquest projecte
de llei que les incorporacions han reverdit l’impost.

En conclusió, jo diria que aquest impost no és el nostre
impost, Els Verds hi hem de donar suport perquè hem
aconseguit introduir-hi unes millores que s’acosten a les
nostres  posicions i això es veurà el dia de la votació final,
després del procés de ponència, i jo crec que a les Illes Balears
queda pendent un gran debat, el gran debat és començar a
rompre el tabú que més turistes són més riquesa, no és veritat
això, més turistes, en aquest moment, amb la saturació que
tenim, ja no és més riquesa i, si no, parlin amb els empresaris
que comercialitzen productes turístics, que en venguin més no
vol dir que per unitat turística guanyin més cada vegada. I
també és important rompre el tabú que la població està
encantada amb el turisme, així com el tenim avui en dia, la
població resident vol turisme, però no d’aquesta manera, ens
hem passat, i figures, eines com una fiscalitat ecològica sobre
el turisme, és una cosa que pot ajudar a reequilibrar a favor de
la natura i a favor del benestar de la població local tot això,
perquè jo li diré més, si els turistes es corresponsabilitzassin
fiscalment del nivell d’infraestructures que exigeixen en
aeroports o en potabilitzadores o, per exemple, en depuradores,
tot això, aquests diners que posarien els turistes, ja no els
posaria la població d’aquí, i aquests diners que estalviaríem
aquí, els podríem invertit en escoles, en serveis socials, en
centres juvenils, en biblioteques, i això ara no ho podem fer
perquè tenim, com vostè sap, un sistema fiscal, per obra i gràcia
de Madrid que no dóna ni per a pipes.
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També per acabar, està pendent una reforma fiscal,
ecològica de tot el nostre sistema autonòmic, necessitam una
reforma fiscal que sobre consums d’aigua, sobre residus, sobre
turisme en general comenci a implementar mesures, comenci a
fer pagar a aquells que consumeixen d’una manera excessiva en
residus, en aigua, en paisatge, pesi sobre ells el pes del nostre
sistema fiscal, i que el nostre sistema fiscal, no hi hagi una
població resident presonera que subvencioni l’expansió màxima
del turisme, aquests diners no poden anar llavors a benestar
social ni a benestar cultural i que, al final, el medi ambient sigui
la gran víctima d’aquest model econòmic, en aquest sentit Els
Verds creim que, tant el PP com el PSOE, i ho deim perquè l’any
96 nosaltres vàrem ser els primers que vàrem presentar una
proposta d’ecotaxa a aquest parlament i no vàrem tenir el
suport  de cap d’aquests dos partits, arribarà un dia en aquesta
legislatura que el PP i el PSOE acabaran acceptant que sobre
l’aigua, sobre els residus, sobre el paisatge i sobre el turisme en
general, cal fer una reforma fiscal verda, aquest dia ens
trobarem tots, i estarem com a Suècia, com a Alemanya,
copiarem allò que és modern, allò que és europeu, allò que és
necessari.

Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buades. Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene
la palabra el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Començaré la intervenció en nom del
Grup d’Esquerra Unida i Ecologista intentam recordar el
moment en què el Sr. Flaquer presentava la seva esmena a la
totalitat de devolució, perquè aquest debat, com que s’ha
allargat bastant, s’han parlat de moltes coses, i seria bo tornar
a veure què és el que discutim, que discutim realment una
esmena a la totalitat, és a dir, que es torni al Govern aquest
projecte de llei, aquest projecte que comunament es coneix , per
abreujar, com a ecotaxa. Realment, entenem que és un projecte
millorable, que s’hi poden fer aportacions, però que, per part
d’un partit que fa més de deu anys que, efectivament, ells han
de reconèixer que estudiaven la possibilitat d’implantar-lo i no
varen ser capaços, no varen arribar a una solució concreta, crec
que seria bo deixar, no oposar-se que això  es tramiti i, si tenen
alguna cosa en positiu a dir, que fins ara no ho han dit, per`què
ni participaven en el debat, que la diguin a través d’esmenes
parcials, però, en fi, no seré jo que digui la política que ha de
dur endavant el Grup Parlamentari Popular, i ells són molt lliures
de demanar el que vulguin.

Ara bé, el Sr. Flaquer acusava el president del Govern que
és un polític massa corrent, cosa que, segons veim, volen posar
de moda i tractar que sigui una qüestió pejorativa. Bé, el que es
veu que no són polítics tan corrents, sinó excepcionals,

d’alguna manera, són els del Partit Popular, en concret el Sr.
Flaquer, perquè fan uns comptes que un polític, com una
persona corrent, difícilment pot fer que li donin els mateixos
resultats, perquè vostès parlen de diversos percentatges
d’economia d’oferta turística irregular, però, en tot cas, no se
situen mai més enllà del 35% i en canvi diuen que recaptaran els
12.000 milions, però se’n perdran altres 10, no acaba de lligar, o
volen donar credibilitat a informacions que, a pesar que la
recaptació possible estigui en torn d’aquests 12.000 milions,
diuen que se’n perdran més de 100.000, en fi, són comptes que
difícilment es mantenen i que tenen molt poca lògica. 

En tot cas, jo voldria agrair al Sr. Flaquer una referència que
ha fet a una preocupació manifestada repetidament pel nostre
grup, que és el tema de les segones residències, que és una
manera d’ampliar, de continuar ampliant l’oferta turística, el seu
reconeixement que és un problema d’ampliació d’oferta turística
més que tenim aquí, supòs que servirà perquè en el futur
puguem arribar, segur que ens donarà suport a fer propostes
concretes, perquè pensam que tampoc no és bo continuar
ampliant oferta turística per a aquests sectors.

Sorprèn una mica aquesta obsessió en les referències a
l’IVA, realment, des del nostre grup, ens dóna la impressió que,
com fan altres vegades, es volen apuntar al programa d’altres
partits per intentar atreure’l, en concret el tema de l’IVA turístic
és una qüestió que habitualment ha plantejat Unió Mallorquina
i que, si això fos fàcil de fer i si vostès tenguessin intenció, ja
ho haurien pogut fer, perquè crec recordar que fa uns quants
d’anys que governen vostès a Madrid, també.

Una de les afirmacions que també s’ha repetit aquí, és que
els turistes no han de pagar un nou impost, perquè els turistes
ja paguen IVA i altres tipus d’imposts. Realment, els turistes
paguen aquest tipus d’imposts i els ciutadans també, i els
ciutadans, a més, amb els  seus imposts han de finançar totes
les infraestructures, totes les instal·lacions que fan, a causa de
l’economia turística que tenim i per afavorir la construcció
d’infraestructures i per servir als models turístics. D’això és del
que tracta, d’alguna manera, aquest impost de reconduir i que
hi hagi una corresponsabilitat també per part dels que ens
visiten.

En qualsevol cas, avui jo crec que és un dia important, en
aquest parlament es discuteix una qüestió de gran
transcendència, una qüestió que s’observa des de molts
d’altres punts de vista, i que no qualificaríem d’històrica,
perquè realment cada dia es qualifica d’històric, però sí que
pensam que hem entrat en una bona via legislativa, i aquí
s’estan duent al darrer extrem projectes de llei que tenen una
gran incidència i una gran importància.

Nosaltres pensam que aquest projecte que es du aquí és
complir en excés, no en excés perquè ens sembli massa, però sí
pel que estava escrit, un compromís que es va adoptar en el
moment que va firmar el pacte de govern, que es va firmar com
un estudi, com un debat social, que entenem que l’estudi i el
debat social s’ha fet, amb bons resultats, i ara s’arriben aquí a
unes propostes concretes, però, en tot cas, això lliga, com
dèiem abans, amb  tota una sèrie d’estudis, de propostes que
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venien de govern anteriors, i amb qüestions que vénen fins i
tot de molt més endarrera, des de fa aproximadament 60 anys,
algun foment de turisme, no val la pena esmentar-los només
quan s’hi oposen, algun foment de turisme ja plantejava coses
que s’assemblaven bastant a això, a aquest debat en aquests
moments.

De totes maneres, també vull dir que és una novetat molt
important que a una comunitat autònoma de l’Estat espanyol,
de la importància turística que tenen les Illes, s’estableixi un
tipus d’impost de caràcter mediambiental que, com s’ha dit
aquí, estrictament no és una ecotaxa, però sí és un impost amb
repercussions molt importants sobre el medi ambient, però
també hem de dir que és una qüestió que, a pesar del seu
caràcter nou, qüestions semblants, a països europeus, s’està
aplicant, tal com diu aquí, i altres països, que són competidors
nostres, que tenen una oferta turística important, tant a la
Mediterrània, com pugui ser el cas de Turquia, com al Carib, per
als casos de la República Dominicana, Cuba i d’altres, si no és
un impost de caràcter ambiental o ecotaxa, sí que és cert que
s’apliquen taxes d’entrada, en alguns casos, a la sortida, als
turistes que els visiten, i aquestes destinacions turístiques,
avui en dia, augmenten el nombre de turistes i no es pot dir que
aquest establiment d’algun tipus de taxes a l’entrada hagi
significat una reducció important.

Nosaltres pensam que aquest impost, aquesta ecotaxa ha de
ser una peça important per contribuir al canvi del model turístic
i per a una millora de l’oferta conjunta de les nostres illes.
Pensam que hi ha un sentiment molt majoritari avui en dia a la
població, que l’oferta turística no pot continuar creixent
quantitativament, que no pot consumir més territori ni recursos
naturals. D’altra banda, també és evident que la competitivitat
o el manteniment a llarg termini d’una oferta turística important,
no necessàriament al nivell actual, quantitatiu que seria bona
una reducció, però una oferta important que generi llocs de
feina per al sector, en el futur no es podrà basar, com es feia
anteriorment, amb la reducció de preus, malgrat sigui un
producte més barat que s’altres destinacions, sinó per la millora
de l’oferta, per la seva diversificació i per la protecció del medi
ambient que tenguem a les nostres illes.

El projecte que avui debatem, hem de reconèixer que
s’allunya una mica de les propostes del Grup d’Esquerra Unida
i Ecologista, que des d’un principi apostàvem per la
incorporació al programa i per tirar endavant amb aquest
projecte, nosaltres hauríem volgut, com també voldrien altres
grups que es pogués aplicar a les entrades a les nostres illes,
tant per ports com per aeroports, i que fos un impost que
haguessin de pagar tots els visitants no residents a les nostres
illes. S’ha vist que la legislació europea i fins i tot jo crec que
també la manca de col·laboració de l’administració estatal, ha fet
que no sigui possible i, per tant, l’impost tal com es planteja
avui en dia té alguns defectes. Evidentment, no el pagarà
tothom, no el pagarà tothom perquè hi ha gent que s’escaparà
de pagar això, per tant el que haurem de fer és un esforç més
important perquè la gent que deixarà, en un principi, de pagar
aquest impost perquè en deixen de pagar d’altres i són

insolidaris  amb la hisenda pública, es vegin obligats a
contribuir en la hisenda pública en tot allò que sigui necessari.

Per altra banda, també aquest impost, des d’Esquerra Unida
i Ecologista, volíem que el seu caràcter finalista es destinàs
íntegrament a reduir els efectes que produeix l’activitat
econòmica relacionada amb el turisme, l’activitat que produeix
sobre el medi ambient. És clar que amb les finalitats que hi ha
avui això és més ample, no les podem englobar totes dins
aquest concepte, però, en tot cas, els aspectes que directament
es puguin entendre com a mediambientals són molt importants
i tot el que fa referència a conservació del patrimoni o a
agricultura també és d’una gran importància i va molt
directament relacionat amb els temes mediambientals.

En relació a la preocupació que ha mostrat el Sr. Flaquer,
que no es recullen preocupacions de la part social i de crear
ocupació estable, que és una qüestió que reiteradament hem
demanar des del nostre grup, a pesar de reconèixer que si
nosaltres haguéssim fet aquest projecte, no hauria estat
exactament així, però que l’assumim perquè avui en dia és
possible, amb l’actual correlació de forces i, en tot cas, és un
bon projecte, el que sí volia dir és que totes les qüestions de
gestió mediambiental i de rehabilitació de patrimoni entren
completament dins el concepte europeu de nous jaciments
d’ocupació, i això pot tenir un efecte molt positiu sobre una
ocupació estable, o sigui, uns efectes socials molt importants.
També un model turístic de major qualitat al final té una
repercussió sobre aquesta ocupació estable i també de millor
qualitat. En definitiva ens trobam davant una nova situació, ens
trobarem amb l’aprovació d’aquest impost, on per primera
vegada hi haurà una solidaritat dels nostres visitants sobre el
conjunt de la població per sufragar el conjunt de la despesa
pública que aquest model implica.

També hem de dir que entenem que hi hagi una especial
atenció per a rehabilitació de zones turístiques. Nosaltres creim
que s’ha de tenir en compte l’esforç que farà el sector
empresarial d’allotjaments per a la recaptació d’aquest impost
que, com ha dit abans el conseller, no és un esforç nou, també
el fa amb altres tipus d’impostos, perquè hi hagi una part
destinada a la rehabilitació de zones turístiques. 

Creim, en definitiva, que tal com queda redactat avui en dia
la gran major part de la població, com així ho manifesten les
enquestes, n’està a favor i també creim que una bona part del
sector empresarial d’hostaleria també n’està a favor. El fet que
hi hagi organitzacions empresarials que estaven acostumades
a dictar la política turística del Govern i que ara es troben amb
un govern que té la seva pròpia política i, per altra banda, que
hi hagi grans cadenes bona part dels  interessos econòmics de
les quals siguin fora d’aquestes illes, ha fet que determinades
associacions empresarials tenguin una posició contrària d’una
certa virulència, però no són escasses les persones empresàries
del sector turístic que li donen suport, alguns públicament i
altres en privat.
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També una qüestió que ja ha repetit el conseller però que és
important dir-la: nosaltres pensam, el Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista, que avui en dia el nombre de visitants és excessiu,
que hem de tenir un futur turístic però que no és necessària
aquesta saturació que, a més, com s’ha dit, és una de les
crítiques més importants que ens fan els nostres visitants. Per
tant, si aquest impost aconseguís, que nosaltres sincerament
creim que serà una repercussió molt petita, molt relativa, però
si aconseguís desincentivar la vinguda i perdéssim un petit
percentatge de visitants, de turistes, això no seria un gran
desastre, sinó tot el contrari.

Per concloure el que volíem dir és que nosaltres pensam que
l’establiment d’aquest impost, d’aquesta anomenada ecotaxa,
és una passa endavant cap a aquest nou model turístic
territorial i econòmic sostenible que necessitam, que en faran
falta moltes més, com és tota la ordenació del territori, i s’hi ha
començat a treballar amb la redacció dels plans territorials
insulars i també amb altres normatives, o la pròpia ordenació
del mateix sector turístic. L’objectiu pensam que ha de ser el
manteniment d’un sector més reduït però de més qualitat, que
no consumeixi tant de territori, que s’adapti als recursos
naturals disponibles i que posi l’objectiu de rendibilitat social
a llarg termini per davant dels guanys immediats d’una minoria
que especula amb el nostre territori i amb el nostre futur.

Per aquest motiu, evidentment, el Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista votarà en contra de l’esmena a la totalitat i donarà
suport  a la tramitació d’aquest projecte de llei tan important.
Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. El Sr. Buele, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, tot i que sigui molt tard pens que aquest parlament no
pot passar, no ha de poder passar sense escoltar la veu i
l’opinió d’un dels pocs grups parlamentaris nacionalistes que
hi ha dins aquesta cambra i que mantenim la nostra opinió
respecte d’aquesta esmena a la totalitat, de devolució, que ha
presentat el Grup Parlamentari Popular.

És una esmena a la totalitat que nosaltres hem volgut
estudiar detengudament, punt per punt, i n’han posat cinc, i
hem volgut també escoltar atentament el que ha dit el portaveu
del Grup Parlamentari Popular, i hem de reconèixer que hem
quedat una mica desconcertats, ho ha aconseguit,
desconcertar-nos una mica, perquè una cosa és el que diu aquí
i l’altra és el que ha dit vostè; una cosa és que vostès
justifiquin la presentació d’una esmena a la totalitat, de
devolució, i jo diré el nom, perquè és que fins ara sembla que
no sabem encara de què parlam: parlam d’un impost sobre
estades  en establiments turístics d’allotjament. Crec que són les

tres del capvespre i és el primer moment que sent el nom
d’aquest impost, i jo consider que està molt bé que el defensor
de l’esmena, en representació del Grup Parlamentari Popular,
faci les al·lusions que consideri que són oportunes per a ell i
que parli de política populista versus política de responsabilitat,
però en això no ens ha desconcertat: política més populista i de
més manca de responsabilitat que la que ha duit a terme fins
l’any passat el govern que governava aquestes illes jo crec que
no es coneix en tota la història, més populista i amb més manca
de responsabilitat, i els efectes els tenim en això. Vostès creuen
que si s’hagués pogut dur una política de responsabilitat on
s’haguessin tengut en compte aquests dos factors als quals vol
anar destinat el fons d’aquest impost, la millora efectiva de
l’activitat turística i la preservació del medi ambient efectiu,
vostès  creuen que l’any 2000 faria falta introduir un impost
nou? No hauríem pogut aconseguir molts d’aquests recursos
que ens fan falta per fer front a totes aquestes necessitats?
Estic ben convençut que si durant setze anys el Grup
Parlamentari Popular, en lloc de dur una política populista
hagués duit  una política responsable, en aquestes moments no
faria falta introduir aquest impost.

Què diu el Grup Parlamentari Popular, i què diu el PSM-
Entesa Nacionalista respecte d’aquesta esmena? No voldrem
entrar en altres assumptes. Diu el Grup Parlamentari Popular
que aquest impost comporta una pèrdua de competitivitat del
sector turístic balears. Depèn d’allà on es col·loquin; per afirmar
això depèn d’allà on es col·loqui qui ho afirma. Si un es col·loca
arran del carrer ho veurà d’una manera; si un es col·loca com a
empresari turístic ho veurà d’una altra; si un es col·loca com a
governant responsable ho veurà d’una altra, que possiblement
no coincideixi ni amb l’opinió que tengui l’home o la dona del
carrer ni amb l’opinió que tengui l’empresari o empresària
turística, sinó que haurà de mirar el bé del conjunt, i aquí és allà
on hi ha d’haver la responsabilitat, i pens que quan aquí diu
que comporta pèrdua de competitivitat nosaltres hem de
recordar que la competitivitat no sempre ve donada per la
condició de ser el més barat de tots. Les tres “B” sembla que
al·ludeixen a això: destinació turística bona, bella i barata. Què
feim perquè continuï essent bona o millori? Què feim perquè
continuï bella o millori? No ens fixem només en barata. Però és
que tampoc no és que s’encareixi tant, no és que deixi de ser
tan barata com és amb la introducció d’aquest impost.
Nosaltres pensam que el futur de les nostres illes no passa per
ser el destí més econòmic de la Mediterrània, sinó per ser el que
ofereixi una millor qualitat de vida i haurà de ser una miqueta
més car, perquè fins ara no hem invertit prou perquè aquest
nivell de qualitat de vida fos millor.

Què més diu el Grup Parlamentari Popular? Es queixa que és
un impost que afecta residents mentre deixa d’afectar no
residents, com qualsevol impost que té una finalitat concreta.
Una petita part dels residents, -repetesc això de petita: no tots
els  ciutadans ni totes les ciutadanes de les Illes Balears se’n
van a passar nits a hotels; repetesc això de petita- part de
residents perquè crec que és gens significativa pel nombre i per
l’import, ni pel nombre ni per l’import crec que s’ha de poder dir
que aquest impost no es pot posar. Miri el que representa dins
el conjunt del que es pot recaptar pel fons. Una part de no
residents que ha d’anar minvant; llegeixin bé el contingut de la
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Llei, una part de no residents que ha d’anar minvant amb les
mesures que s’aniran adoptant i que entren aquí i no van a un
hotel, i no van a un establiment o a una empresa turística
d’allotjament, però que amb les mesures que el Govern fa
comptes prendre, tira tira hi arribaran també. Cent per cent?
S’haurà de veure. L’intent, llegint la llei, és que tots els que
pernoctin, tots  els que pernoctin a les Illes Balears venguts de
fora cap a aquí, aportin qualque cosa perquè el medi ambient es
pugui preservar i perquè l’activitat turística millori.

Què més diu el Grup Parlamentari Popular? Diu que és un
impost sense cap acord significatiu amb el sector hoteler.
D’intents d’arribar a acords, n’hi ha hagut, cosa que no ha
passat en altres aspectes. De debats públics, n’hi ha hagut. De
converses, d’escrits, de cartes, que supòs que vostè també han
rebut. Nosaltres aquí tenim cartes del Foment de Turisme de
Mallorca, del Foment de Turisme d’Eivissa, de la Federació
Hotelera d’Eivissa i Formentera, de la Cambra de Comerç
d’Eivissa, recentment, de la Federació Empresarial Hotelera de
Mallorca, entitats, institucions, organismes molt respectables
que nosaltres creim que el que fan és intentar defensar els seus
interessos, i bé que fan!, que ho intentin defensar, però llavors
hi ha un govern que diu: “Això són els interessos del sector
hoteler però nosaltres posam dins una balança què hem de
valorar més, els interessos del sector hoteler, molt respectable,
un sector que ha fet molta feina, un sector que ha aportat molt
a aquestes illes però, què hem de valorar més, les opinions
d’aquest sector, o les opinions que nosaltres puguem recaptar
del conjunt de la població?” Qui pren les decisions és qui
governa, i sempre tenint en compte els interessos generals. Si
els  poders públics haguessin de fer sempre i només allò que
proposa un sector, la despesa pública, i això no ho hem
d’oblidar, correria el perill d’afavorir interessos particulars en
lloc d’interessos generals.

Què més diu el Grup Parlamentari Popular? És un impost, per
presentar l’esmena a la totalitat, és un impost que xoca amb la
política del PP contrària a la creació d’imposts i favorable a la
reversió de part de l’IVA generat pel sector turístic. Just per
això, senyores diputades i senyors diputats, pens que just per
aquesta afirmació que està contenguda en aquesta proposta
d’esmena a la totalitat, ja valia la pena, Sr. Conseller de Turisme,
haver iniciat els tràmits per introduir la implantació d’aquest
impost: una afirmació com que la política del PP és contrària a
la creació d’imposts. Haurem de veure qui s’ho creu, això. Clar,
jo he recordat que convé que ens posem, que mirem des de
quina perspectiva veim això. Efectivament, si vostès ens parlen
del fet que els imposts nous no s’implanten, o el percentatge
no varia, 2%, 3%, 6%, 14%, això no varia, per ventura duen raó,
però no és aquesta, la valoració que fa la gent. La gent
normaleta, quan veu que el rebut, per exemple, d’Emaya, sense
haver gastat el mínim, enguany són 8.000 pessetes i l’any
passat eren 6, no pugen els imposts?, què vol dir no pugen?
Vaja si pugen, i tant com pugen! Política del Partit Popular.
Política del Partit Popular en allò dels hidrocarburs: què no
creen nous imposts? Es paguen més pessetes.

Favorable a la reversió de l’IVA. I quan es va implantar,
l’IVA? Què és, que fa un any?, en fa dos?, fa dos dies?, en fa
quatre? Què és, que fa dos anys no es pagava IVA? Jo ho dic

perquè aquí governava el Partit Popular. Un any i mig, i a
Madrid també, per tant no hi havia cap emperò per aconseguir,
l’endemà que governàs a Madrid el Sr. Aznar, ja està: Illes
Balears, com que les valoram i apreciam tant, IVA turístic, un
tant per cent, pum!, cap a les Illes Balears. I per què no s’ha fet,
això? Es diu, però, i s’addueix com a motiu d’esmena.

I finalment en el cinquè punt, què diu el Grup Parlamentari
Popular? Diu que és un impost que discrimina, perquè deixa de
banda el mercat turístic no declarat oficialment. Aquí sí que jo
no voldria excedir-me en com percep molta gent com s’ha anat
creant aquest mercat turístic no declarat oficialment. Nosaltres
estam d’acord en el fet que s’ha d’arribar a la tributació de
tothom;  nosaltres estam d’acord en el fet que s’han anar
eradicant les pràctiques il·legals; nosaltres estam d’acord en el
fet que avui, si s’introdueix aquest impost, al començament hi
haurà gent que en quedarà al marge, que podrà passar per
damunt això, però nosaltres confiam en l’acció de govern, en el
control estricte de la il·legalitat, i demanaríem al Grup
Parlamentari Popular que valoràs objectivament què ha fet en
política de govern d’aquestes Illes Balears per eradicar
efectivament això.

Volem acabar recordant als membres d’aquesta cambra
parlamentària que, d’imposts d’aquestes característiques, fa
molts d’anys que se’n parla, fa massa anys que se’n parla. La
legislatura segona, 87-91, el PSM-Entesa Nacionalista ja va
proposar, amb iniciatives presentades en aquest parlament, un
tipus d’impost, 87-2000, tretze anys: molt de temps, que en
parlam. 

Nosaltres valoram molt positivament que des del Govern de
les Illes Balears, al qual donam suport en la proposta que fa
d’aquest impost sobre estades en establiments turístics
d’allotjament, s’hagi propiciat un debat social previ a la
tramitació parlamentària d’aquest projecte de llei. Nosaltres
volem destacar la bona acollida que ha tengut aquesta iniciativa
entre la ciutadania; ho demostren resultats d’enquestes que
s’han fet, com pot esser la (...), que li atorgava un grau de
suport del 80%; no està malament. Nosaltres valoram també el
fet que cada dia són més els organismes, institucions i
personalitats rellevants que expressen el seu suport. Nosaltres
lamentam aquest aïllament social en què es vol situar el Partit
Popular, que està quedant tot sol, amb poquíssimes excepcions
que creim que no són gens ni mica representatives del
sentiment majoritari de la ciutadania. 

No és, com han dit altres portaveus dels grups
parlamentaris, no és aquest model d’impost l’impost que el
PSM-Entesa Nacionalista defensaria amb dents i ungles, no ho
és, i no ho és perquè l’any 87 ja en vàrem presentar un que no
és aquest, -no podem dir el mateix altres grups parlamentaris-
no és aquest. Nosaltres  ens haguéssim estimat molt més, tot i
les explicacions que ens ha donat el conseller d’Hisenda i
Pressuposts, que tot..., les illes són illes, només hi poden venir
per dues bandes, o per la mar o per l’aire, no és com un territori
peninsular o continental, que hi pots anar en tren, o per
carretera, o en bicicleta, o en cotxe; o en vaixell, barca, on en
avió, avioneta, i en tocar mare, pagar. Això és el que ens
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hagués agradat a nosaltres que hagués  estat, i així com figura
en el bitllet o en el permís d’amarratge o d’aterratge, IVA: 7, 16,
10, 4, això IEETA: tant, tant de punt, impost d’estades en
establiments turístics d’allotjament.

Lamentam, idò, que el Grup Parlamentari Popular no hagi
volgut entrar a la consideració positiva d’aquest impost, al qual
nosaltres, tot i el que acab de dir, donam ple suport, perquè
entenem que en aquestes alçades no podem perllongar per més
temps el fet que els turistes que ens visitin gastin, consumeixin,
destrueixin i malmenin part del nostre territori sense abocar-hi
ni una pesseta. Consideram que el fet de venir aquí també ha de
comportar que contribueixin a millorar el nostre medi ambient i
a millorar l’activitat turística que s’està duent a terme.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista té la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, no
puedo empezar de otra manera, después de lo que se ha dicho
aquí, que dando la enhorabuena al Gobierno: al Sr. Presidente,
a la Conselleria de Turismo, a la Conselleria de Hacienda y,
naturalmente, al resto del Gobierno por haber conseguido en un
año lo que otros en diez no han hecho, y ese quizá sea uno de
los problemas de fondo que hay en la ecotasa. Lo han resuelto,
otros no; tenían el texto articulado, se paró; ¿por qué? Creo que
debió ser por alguna llamada de teléfono y no porque no
estuviera bien preparado, que estaban todos los numeritos
puestos, cada uno al lado de su artículo. Por eso, primero,
enhorabuena, y enhorabuena por haberlo hecho con diálogo y
transparencia, porque nadie puede decir en esta comunidad,
por primera vez en la historia de esta comunidad, que se ha
hecho una ley en la que no ha sido invitado a poder ir y discutir
esa ley con el Gobierno, y nadie podrá decir que se le han
cerrado las puertas. Todo el mundo que ha querido ha tenido
la puerta abierta todas las veces que ha querido. Eso jamás
había pasado en esta comunidad. Por eso, primero que nada,
enhorabuena.

Y segunda enhorabuena por el texto de la ley, que quizá a
lo mejor no es lo que todo el mundo desearía, todo el mundo
quisiera más y que fuera de manera distinta, que fuera mejor,
que añadiéramos esto, lo otro, unas veces las posibilidades
legales y otras veces las necesidades de pacto pues nos llevan
a tener lo que tenemos hoy aquí, que no está nada mal ni
muchísimo menos. 

Hoy no estamos discutiendo simplemente aquí un impuesto.
Estamos tratando de decidir hoy aquí cuál es el futuro del
turismo  que queremos para nuestras islas. No es un debate sólo
y exclusivamente sobre bases imponibles, tipos impositivos,
etc., es un debate sobre el futuro del turismo en nuestras islas
o, más sencillamente, sobre el futuro de Baleares. Damos el

primer paso en este parlamento para decidir si Baleares ha de
disponer o no de un fondo de más de 10.000 millones de
pesetas anuales para poder invertir en la mejora de nuestras
zonas turísticas y de nuestro medio ambiente. Hoy tenemos que
comenzar a decidir si queremos tener en adelante un modelo
turístico simplemente depredadores con nuestros recursos
naturales, en el que el precio sea el único medio de competir
con otros países de nuestro entorno. Hoy, en definitiva,
tenemos que comenzar a decidir si queremos que el medio de
vida de las generaciones futuras se base exclusiva y
prioritariamente en el turismo de sol y playa, de fuerte impacto
medioambiental y escaso rendimiento, que produce los salarios
y las pensiones más bajas de nuestro país. 

Así pues, si se rechaza hoy la enmienda a la totalidad que
presenta el Partido Popular al proyecto de ley, podremos decir
que hemos dado el primer paso para asegurar el futuro de
nuestro economía. El turismo es sin duda la primera y la más
importante fuente de ingresos de nuestras islas, y de todos es
conocido que tenemos un turismo en el que destaca más su
cantidad que su calidad, hasta el punto de que incluso los
sectores políticos más conservadores llegaron al
convencimiento de que era necesario poner límites al
crecimiento cuantitativo. En estos últimos años crisis
importantes en países competidores, competidores nuestros
por precio, nos han permitido llegar a una saturación sin
precedentes, generando una gran sensación de agobio. Esta
invasión ha saturado nuestras infraestructuras y
sobreexplotado nuestros escasos recursos naturales. 

Ahora bien, todos somos conscientes que en los próximos
años los destinos que compiten con las Baleares en el precio y
en el turismo de sol y playa van a seguir aumentando el tirón
que han dado este pasado verano. ¿Alguien puede sostener
que Baleares ha de competir en precios con países en los que
un salario mensual no llega a las 15.000 pesetas? El bajo precio
no puede ser en adelante la característica del turismo de
Baleares. El futuro -todos lo sabemos- está en la calidad, y para
tener un turismo de calidad debemos invertir en mejorar
fundamentalmente las infraestructuras turísticas y el medio
ambiente del que se beneficia. Hasta ahora los poco más de
700.000 ciudadanos de estas islas, con los sueldos y pensiones
más bajos de nuestro país, han estado pagando impuestos en
beneficio de los más de 10 millones de visitantes. Justo es
ahora que se pida, no a los hoteleros, sino a esos 10 millones
que colaboren con estos poco más de 700.000.

Entremos a la enmienda a la totalidad y a ver los argumentos
en los cuales se sustenta y trataremos de rebatirlos de forma
clara y contundente y con rapidez, dado lo avanzado de la hora.
Primero: Pérdida de competitividad. El turista -se ha dicho ya de
otra manera aquí, pero hay que insistir en ello- el turista que por
un euro al día prefiera ir a otro destino en lugar de venir a
Mallorca, que se vaya a otro destino; a un turista que decida su
destino vacacional por poco más de 100 pesetas al día, ¿vale la
pena que empleemos 20 litros de nuestra escasa agua para
ducharlo cada día? ¿Vale la pena que le permitamos que ocupe
un palmo de carretera? ¿Vale la pena que cuando se vaya nos
deje la bolsa de basura para que la reciclemos a nuestra costa,
cuando por 100 pesetas no quiere venir aquí, o duda si venir o
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no venir aquí? Que se reduzca el número de visitantes no es un
problema por si mismo, debe ser un objetivo, siempre que esa
reducción venga por el segmento del menor poder adquisitivo,
y esa reducción en los ingresos sea compensada por el
aumento en los ingresos procedentes de un mayor precio del
producto relacionado con su mayor calidad.

Mejorar el entorno mejora las expectativas de la empresa
hotelera, todos los sabemos, y mejora su competitividad. Los
hoteleros lo saben más, y cuando tratan con mayoristas de
viajes alemanes, tan famosos y conocidos en nuestra tierra,
¿saben qué publicitan en sus hoteles en la actualidad algunos
hoteleros?, me refiero a los hoteleros más conscientes, más
prudentes y más espabilados; ya no dicen que están tan cerca
de la costa, o más lejos; ya no dicen si tienen grandes o
confortables salones; les dicen, incluyen entre sus
características: “És que mi hotel está exento de PVC”. Esto hace
unos años era inimaginable, y ahora lo están haciendo, y los
mayoristas de viajes alemanes lo incluyen y aceptan estas
características como características buenas de un hotel. ¿Qué
significa esto?, que la calidad y la mejora medioambiental se
valoran y cotizan, no exclusivamente el precio.

Cojamos las palabras de uno que entiende de esto. El 30 de
septiembre del 2000 Richard Helfer, de la Cadena Raffels, decía
en una entrevista en un periódico, en un diario local: “Con la
nueva economía, el número de clientes de establecimientos de
lujo crecerá con más rapidez que el de escalones inferiores; eso
sí, las estancias serán más cortas, la clientela será más selectiva,
valorará los aspectos ecológicos, y el sol y la playa serán
desplazados progresivamente por la oferta cultural”. Salvadas
las distancias quería añadir otra reflexión que hacia el mismo
Helfer; decía: “Los hoteles de París son caros, pero están
llenos”. Es decir, que el precio no es problema cuando se
compensa con calidad en el sentido más amplio de la palabra,
afectando no sólo al hotel, sino al entorno del mismo, y no creo
que el hotel medio de París sea mejor, ni muchísimo menos, que
el hotel medio de Baleares. El precio tiene su importancia, pero
no es absolutamente decisivo. Daré un dato interesante: Ha
habido un 12,3% de incremento de los precios hoteleros
durante el primer cuatrimestre del año 2000, 12,3% de
incremento de los precios. Ni que ver tiene con la famosa
ecotasa y, pese a eso, hemos tenido una de las temporadas con
mayor afluencia de turistas de nuestra historia. Si un
incremento medio del precio de un 12,3% en un cuatrimestre no
reduce la demanda, ¿qué puede hacer la ecotasa? No creemos
que pueda tener excesivo impacto, ni mucho menos. Esta
opinión es compartida por casi el 70% de los ciudadanos, que
consideran que la ecotasa no retraerá el turismo.

Se nos dice también, segundo argumento, que la han de
pagar también, la ecotasa, los residentes en las Islas Baleares.
Están de acuerdo en pagarla, según las encuestas, y los no
residentes también, según las encuestas. La diferencia es que
hasta ahora sólo la pagaban ellos, esta es la diferencia. Hasta
ahora sólo estos 700.000 habitantes eran los encargados de que
hubiera agua cuando venían los turistas, de que hubiera
carreteras, de recoger y tratar los residuos, y a partir de ahora
se solicita la colaboración de los otros 10 millones. ¿Quién ha

pagado, si no, hasta ahora el mantenimiento de las
infraestructuras?

Se dice que no afecta a los que no utilizan los
establecimientos turísticos. Utilizaré las semejanzas que tienen
este impuesto con el IVA para explicar nuestra postura, ya se
ha hablado de algo de esto aquí. Un ciudadano, residente o no,
que se aloja en un establecimiento turístico paga el IVA, igual
que si va a un restaurante paga el IVA, i un ciudadano,
residente o no, si está en su domicilio particular, no paga el
IVA, i si un ciudadano, residente o no, come en su domicilio
particular no paga el IVA. Aplicando ese profundo
razonamiento que ha hecho el Partido Popular en la enmienda,
el IVA es un impuesto discriminatorio, porque el ciudadano que
come en su casa no paga el IVA, hay gente que se escapa del
IVA, hay gente que se escapa, y un ciudadano que duerme en
su casa también se escapa del IVA, esos que dicen que se
escapan. ¿El IVA es un impuesto discriminatorio, entonces? Si
lo que se quiere decir con la enmienda es que deberían pagar la
ecotasa todos los no residentes o exclusivamente los no
residentes, si eso es lo que querían decir ya saben que eso no
es legal, que la paguen exclusivamente los no residentes.

El sector hotelero dicen que está en contra. Aquí tiene parte
de razón, y digo parte porque es cierto que parte del sector
hotelero está en contra de la creación de este impuesto, basta
acudir a las hemerotecas para comprobarlo. No les (...) a todos,
porque es de todos conocido, pero sí que quiero destacar qué
sector hotelero está en contra; unos brevísimos apuntes. Dos
cositas, sólo leeré. El 19 de marzo del 2000 ya en el Diario de
Ibiza , “el sector de restauración de Ibiza se opone a la ecotasa
y reclama tres campos de golf”, todo en el mismo titular. Me
parece bien que estén en contra, me parece bien. Están en
contra de recaudar ese dinero pero no están en contra para...,
al contrario, quieren que haya más campos de golf para regarlos
con el agua que nos falta. 28 de marzo del 2000: El nuevo
presidente de un gran mayorista de viajes, Nekermann, rechaza
la ecotasa porque dice que dañaría el turismo de Baleares, y
dice en la misma entrevista: “Quiere impulsar el crecimiento
hotelero junto a sus socios”, tal y cual. Por favor, no, más
crecimiento hotelero, si hasta los mismos conservadores han
dicho que moratoria, que basta ya. No me importa, que esté en
contra. Curiosamente ese señor en Alemania tiene ecotasa, en
algunos landers, tiene ecotasa. Para su país va bien, pero
Baleares no. Curiosamente este señor que tan avispado era, era
tan avispado, el 1 de mayo, un mes después de haber dicho
esto, se tuvo que desprender de tres directores generales y de
un vicepresidente por equivocarse en las camas contratadas,
un señor con mucha vista.

Y por supuesto está en contra de este impuesto el sector
caribeño de los hoteleros, aquéllos que tienen el mayor
porcentaje de su negocio fura de Baleares y para los que
incluso Baleares es una competencia. Ese sector que ha tenido
tanta fe en Baleares, que realiza sus inversiones más
importantes en el Caribe, hemos podido leer recientemente en
los medios de comunicación, el 28 de octubre del 2000, que
esos hoteleros van a invertir el 80% de los 180.000 millones de
inversión, autorizados en Riviera Maya, eso supone 144.000
millones de inversión balear fuera de Baleares, eso es fe en
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Baleares. Y verán más la fe que tienen en Baleares, verán la fe
que tienen, 144.000 en Riviera Maya y aquí se niegan, no a
pagar, sino a ayudarnos a recaudar un euro al día, un euro al
día se niegan a recaudarlo, pero los 144.000 allí les parecen muy
bien.

Su futuro está en el Caribe, así que las tortugas que hasta
ahora (...) en la playa de ..., el Cafelito, donde se le acaba de
autorizar un complejo al hotelero más epistolar de todos, lo
tienen claro, después de tres años de resistencia a los grupos
ecologistas, ya han sido arrasados y dentro de poco empezarán
las excavadoras a arreglarles el terreno.

Los hoteleros que sí que creen en Baleares, que tienen la
mayor parte de su inversión aquí y que lo demuestran
concentrando sus inversiones en estas islas, éstos sí que están
preocupados por el futuro, y no ven con malos ojos que se
realicen inversiones millonarias en la protección de su entorno
medioambiental porque en ello les va su futuro que es el
nuestro.

Otra pega que se plantea es que a fin de cuentas el
impuesto lo pagarán los hoteleros porque no lo podrán
repercutir en los (...), lo hemos oído aquí, entonces el problema
no procede de los impuestos, sino de la debilidad de los
hoteleros frente a los tour operadores, y hay que poner la
solución donde están los problemas y no donde no están. Pero
quisiera recordar qué pasó con el IVA. El IVA, en un principio
hubo graves problemas para poderlo repercutir en los tour
operadores, y ahora se repercute como una parte más del
paquete del precio hotelero, como pasará con la ecotasa dentro
de un año, dos o tres, sin más problema. En cualquier caso, si
tanto les gusta el mercado, pues confíen en él, si mejoramos el
producto, el destino será más codiciado y nuestro sector
hotelero tendrá mayores facilidades de negociación con los
tour operadores.

El Partido Popular dice que no quiere nuevos impuestos,
claro que no quiere más impuestos, porque los impuestos son
ante todo y sobre todo un elemento de redistribución de renta
y no quieren elementos de redistribución de renta, es lo mismo,
un impuesto es un elemento de distribución de renta, ustedes
no quieren impuestos, no quieren más, porque no quieren más
elementos de redistribución de renta, la base de cualquier
sistema impositivo consiste en detraer dinero de quien más
tiene y generar beneficios con él a quien menos tiene. Por eso
es normal que los de derechas están en contra de cualquier tipo
de política impositiva sin que ello no quiera decir que no la
practiquen cuando les convenga para los fines que les
convenga, Pla Mirall y cosas de éstas, etc., etc.

Por eso, en democracia, se pagan más impuestos que en una
dictadura, y de eso es un buen ejemplo España, porque hay
que defender a los que menos tienen, por eso, el estado
democrático se ha convertido en lo que antes se llamaba estado
asistencial, estado providencia y más recientemente, estado del
bienestar, que es lo que están desmontando la sanidad pública,
la educación pública, etc., etc., naturalmente, cuando lo

desmonten, podrán bajar los impuestos, efectivamente, que es
lo que se está haciendo ahora a nivel del Estado español.

Por otra parte, si son partidarios, como dicen, de la
reversión de parte del IVA, de esa entelequia que decimos parte
del IVA del sector turístico, ¿por qué no la llevan a cabo, quién
se lo impide?, ¿no es el Partido Popular el que gobierna en el
Estado español y con mayoría absoluta? Si ustedes consideran
que la solución está en el dinero del Estado, ¿por qué no toman
la iniciativa?, ¿quieren que se lo pidan? Pues no se preocupen,
que mi grupo ha registrado una proposición no de ley para que
este parlamento inste al gobierno del Estado a incluir en sus
presupuestos una partida de 10.000 millones de pesetas para
nutrir el fondo al que se refiere este proyecto de ley. Se lo
pediremos, todavía están a tiempo de incluir la partida en los
presupuestos del próximo año, incluso. Ahora bien, ¿hay
alguien en esta cámara que se crea que el Partido Popular, pese
a tener mayoría absoluta y pese a su supuesta posición, incluirá
los 10.000 millones en el presupuesto del próximo año o en
algún otro?

Se ha dicho también aquí que pagan menos los turistas que
irán a establecimientos de más categoría. ¡Hombre!, hay una
cosa que se llama capacidad para soportar el impuesto,
recomiendo al Partido Popular una atenta lectura del artículo 31
de la Constitución, ahora que la defiendes, no como antes,
cuando Aznar enviaba cartas contra la Constitución y esas
cosas  que había en otros momentos, (...) comisiones
constitucionales y esas cosas, ahora que la defienden léanse el
artículo 31, que habla de la progresividad, el que más tiene más
paga, eso es así.

Dicen también que es discriminatorio por la oferta ilegal. ¿De
dónde ha salido la oferta ilegal, quién ha permitido la existencia
de la oferta ilegal?, tras dieciséis años de gobierno del Partido
Popular, se ha hecho inventario y resulta que hay 22.000 plazas
ilegales, más o menos. ¿Y quién está al frente? ¿Me dirían
ustedes  que el IVA es discriminatorio porque existe un
porcentaje de facturación no declarada? Vamos a ver, les voy
a poner un ejemplo, cuando en la carrera de derecho se
comenzaba a estudiar la filiación en el Código Civil, se
distinguía, en otra época, era otra época, entre los llamados
hijos legítimos y los ilegítimos, y la primera observación que
hacíamos todos, ¿por qué se dice hijos legítimos e ilegítimos?,
los ilegítimos serán los padres, pero no los hijos. Si hay oferta
ilegal, el ilegítimo es su padre, su padre de la oferta, pero no el
impuesto, no el impuesto, naturalmente, lo que es contra
derecho es que exista oferta ilegal, que por definición es ilegal,
pero el hecho de que alguien defraude un impuesto no
convierte en ilegal a este último, ésta es la última luz jurídica
que hemos podido oír por aquí.

Realmente, la oposición que ha hecho el Partido Popular a
este proyecto de ley ha sido muy importante, y a esta altura del
debate, creo que todos tenemos la  impresión de que el Partido
Popular es radicalmente contrario a este proyecto de ley. Por
esto tengo que emplazar al representante del Partido Popular en
este debate para que se posicione con claridad, para que los
ciudadanos lo tengan claro. ¿Debemos entender que un
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hipotético gobierno del Partido Popular en esta comunidad,
derogaría la llamada ecotasa si llegara a gobernar, algún día?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, vagi acabant.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, en quince segundos acabo. Es bueno que lo sepamos a
la hora de decidir el voto.

Y por último, ya que me llama la atención sobre el tiempo,
no puedo acabar mi intervención sin referirme a algo que, pese
a ser obvio, requiere una reflexión. Hoy, si la enmienda a la
totalidad del Partido Popular es derrotada, podremos visualizar
un triunfo de los ciudadanos de Baleares frente a los que
siempre han mandado en estas islas, y cuando digo los de
siempre, no me refiero al PP.

Gracias, Sr. Presidente.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista. Per
toca ara un torn de rèplica, el Sr. Flaquer demana la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Buades, vostè parla que no està gens preocupat que es
pugui perdre competitivitat -no sé on és el Sr. Buades, ah!, on
toca-, Sr. Buades, vostè parla que no li preocupa que perdem
competitivitat perquè vostè està, precisament, en aquest camí,
que en venguin menys i que es pugui perdre aquesta
competitivitat, però el problema és que el Govern no vol això, el
Govern està preocupat de perdre competitivitat, i em discuteix
i em diu que no es perdrà, de manera que al que vostè dóna
suport, no és el que pretén aquest govern. I sap per què, Sr.
Buades?, perquè vostè era la veu i el vot crític d’aquest govern,
també el vot, però avui m’ha demostrat que ja només és la veu,
el vot ja l’ha deixat pel camí, avui vostè vota una cosa amb la
qual no hi està d’acord. Vostè vol un impost ecològic, i aquest
no és  un impost ecològic, li ha reconegut el Sr. Mesquida, no
jo. El Sr. Mesquida li ha reconegut.

Parla una altra vegada de si hi ha mercat turístic il·legal i si
la culpa és del PP, què em conten? Algú de vostès ha arribat a
entendre avui el que jo he volgut dir en l’oferta no regularitzada
i en l’oferta residencial? És que hi ha molta d’oferta, li explicaré,
puc perdre un poquet més de temps, Sra. Armengol, no es
preocupi, si vol, li ho explicaré. Hi ha molta d’oferta que no és
il·legal, molta, però que és fora dels canals de comercialització
turística, i aquesta no pagarà, aquesta no pagarà, però no és
que sigui il·legal, no em doni la culpa al PP, Sr. Buele, no ens
donin la culpa d’això, això són xalets, apartaments que
s’emparen en la Llei d’arrendaments urbans, i que no pagaran,

i que també produeixen residus, gasten llum, gasten aigua i
usen carreteres, i no pagaran, i no és il·legal, Sr. Buades.

Jo, Sr. Ramon, em sap greu, però em discuteix xifres, no
entraré a avorrir la gent amb xifres, jo crec que són claríssimes,
són claríssimes, i em parla de segones residències, a algú del
seu grup que avui seu al govern li hauria de caure la cara de
vergonya d’aprovar aquest impost, un impost que afavoreix les
segones  residències, un impost que les segones residències no
les penalitza, quan les han criticades sempre, el mir, Sr. Grosske,
és vostè.

(Rialles)

PSM, Sr. Buele, Sr. Buele, miri, jo l’he desconcertat a vostè,
vostè a mi no m’ha desconcertat gens, gens, ha fet el de
sempre, ha pujar a la trona, ha començat a fer voltes i no ha dit
res, res, no ha dit  res, perquè sap de què havia d’haver parlat
vostè, Sr. Buele, representant, que vostè ha dit que era l’únic,
perquè Unió Mallorquina no ha volgut, no ha volgut o no ha
pogut, que era l’únic nacionalista que havia de sortir aquí, sap
de què havia d’haver parlat vostè?, d’aquest nacionalista que
defensa el territori i el medi ambient, vostè havia d’haver parlat
aquí avui d’un impost ecològic. Jo hi estaré d’acord o no, però
vostè havia de venir aquí a parlar d’aquest impost ecològic, del
que vostè deien que l’any 87 ja parlaven, i no n’ha parlat. Vostè
es conforma amb el que tenen, es conformen amb la cadira. Però
el que tocava, el que vostè realment havia de venir aquí a
defensar, era un impost ecològic, i aquest no ho és, aquest no
ho és. Li torn a repetir. Vostè havia de venir aquí a demanar que
es gravin consums de territori, d’aigua, d’energia, i donen
suport a un projecte on, torn a insistir, això no es fa, hi ha un
règim d’estimació directa, objectiva on el consum és el que
menys importa, l’únic que importa és la recaptació, Sr. Buele.
Penalitzar el que vostès volen penalitzar, aquests consums, res
de res.

Com també li hauria de preocupar que s’escapa, no l’oferta
il·legal, un altre pic com el Sr. Buades, el turisme residencial, el
que el Sr. Sampol criticava un dia sí i un dia també aquí, i que
aquest s’escapa de l’impost, Sr. Buele, m’entén?, s’escapa.
Aquests  alemanys que tan critiquen i que tenen xalets i
segones residències, no paguen aquí, m’entén?, no paguen, i
no paguen amb el seu vot, que quedi clar, no amb el nostre, eh?

I que m’acusi o que acusi el Partit Popular, Sr. Buele, tenint
cinc diputats, vostès, ens acusin a nosaltres d’aïllament social,
a nosaltres?, per favor, Sr. Buele, s’ho faci mirar, s’ho faci mirar.

Jo, Sr. Diéguez, si fos vostès, Sr. Antich, Sr. Mesquida i Sr.
Alomar, tremolaria, si el Sr. Diéguez els dóna l’enhorabona,
tremolaria, els puc assegurar que tremolaria que em donàs
l’enhorabona el Sr. Diéguez. Parla dels estudis  del govern del
PP, ja li he explicat al Sr. Mesquida, clar que tenien l’obligació
d’estudiar alternatives i possibilitats, sí senyor, em parla que el
baix preu no és el competitiu i que no hem de competir amb
baixos preus, però aquest discurs s’ha acabat, Sr- Diéguez, està
superat en el món turístic, el discurs és el de la qualitat, és ver,
ja ho sabem que no és en preus que es competeix, ja ho sabem,
és en qualitat. Però si vostè força els nostres empresaris a haver
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d’absorbir un impost turístic com el que vostès posen, hauran
de davallar la qualitat, l’hauran de llevar en llocs de feina, li ho
he dit mil vegades, l’hauran de llevar en serveis, l’hauran de
llevar en inversions als  establiments turístics que se n’aniran a
altres indrets, possiblement, possiblement, perquè els hauran
hagut de treure aquí per pagar l’impost aquest que creen vostès
aquí d’una manera injusta i discriminatòria.

I, Sr. Diéguez, passarem comptes al final de quin ha estat la
repercussió d’aquest impost, i passarem comptes de si
efectivament vostès hauran aconseguit una cosa que també diu
aquí i que no he sentit dir mai al conseller de Turisme, això és
nou, han de reduir el nombre de turistes, un representant del
PSOE ha pujar avui aquí i ha dit que han de reduir el nombre de
turistes, jo al conseller de Turisme no li he sentit dir mai.
Aquest mes d’agost, quan les coses venien malament, va fer un
pla de xoc per dur turistes, i ara resulta que el Sr. Diéguez ve
aquí a dir que han de reduir turistes.

Després -i acab, Sr. President-, Sr. Diéguez, ha acabat fent
tota una sèrie de consideracions i ha comparat l’IVA amb
l’ecotaxa  i ha parlat d’una sèrie de coses. Miri, Sr. Diéguez,
deixi’m que acaba amb una cosa, la ignorància és atrevida i
vostè és molt atrevit. No li contestaré.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer, en nom del Grup Popular. Torn de
contrarèplica final. Sr. Buades, en nom del Grup Mixt.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Sr. Flaquer, quan dèiem el tema de la
pèrdua de competitivitat era utilitzant el text de la seva esmena
de devolució, vostès deien que perdríem competitivitat, entès
a la seva manera, vol dir menys nombre de turistes, nosaltres
parlàvem de com garantir que hi hagi turisme en el futur, que hi
hagi una vertadera competitivitat, a partir d’un respecte per al
medi ambient i que sigui sostenible socialment, això. I nosaltres
continuam afirmant aquí que amb 8, amb 8, amb 7 milions i mig
de turistes, poden tenir més diners i millor qualitat ambiental,
perquè la pressió sobre els recursos i l’estrès que té la gent al
mes d’agost o amples períodes de temps durant l’any, no té
perquè tenir-los. Això és possible, no poden substituir cada
any els guanys que tenim aficant cada vegada més persones
que deixen cadascun d’ells menys diners a les Illes Balears, i no
ho podem fer a costa del medi ambient, i no ho podem fer a
costa del benestar de la majoria de població en èpoques punta,
i això no és perdre competitivitat en un sentit modern, sinó
guanyar-la, el que passa és que vostès sí que estan ancorats
amb la idea que, com més xifres faig d’entrades de turistes,
guanyaré més i, per tant, va bé tot allò que sigui més. Ara és
l’hora de la qualitat, tothom en parla, fem-ho, jo em compromet
a dur el debat a aquest terreny.

Vostè parla de vot crític, i no sé què, que ara només és la
veu i el vot, i tal. En aquest parlament, nosaltres hem estat
absolutament coherent, demostri’m quan el vot crític s’ha
separat del Govern en aquest parlament. Li vull recordar que al
pacte de Balears, i és a Internet, es parlava d’un estudi de
viabilitat d’aquesta ecotaxa, i jo li he explicat mol bé, no hem
aconseguit  el nostre objectiu fonamental, que és lligar aquest
impost a una filosofia d’ecotaxa, és a dir, de fer fiscalitat
ecològica sobre el turisme, però hem aconseguit determinades
coses que li dic que no repetiré massa. Li dic que els parcs
naturals, que la remodelació turística, que hi haurà més diners
per a parcs naturals com un programa finalista més, i ja veurà al
final quan arribi aquí el dictamen de ponència, i això serà
atribuïble exclusivament a nosaltres, i la bona voluntat i entesa
amb la resta de partits de govern.

Veurà vostè com la remodelació de zones turístiques
incorporarà programes d’estalvi i eficiència d’aigua i
desplegament d’energies renovables, i vostè veurà com en
agricultura, a diferència del que posa el projecte de llei, hi haurà
programes per depuració terciària i reutilització. I això és
negociar, i això és aconseguir coses des del punt de vista
ecologista, no és tot, no és la revolució, però són reformes que
ajuden a canviar el model.

Per acabar, jo el que li continu dient, que vostè no m’ha
contestat, és, vostè vol més o menys turistes?, vostè continua
creient que creixent en nombre de turistes guanyam més i que
el medi ambient i la gent viu millor? No m’ha contestat,
m’agradaria que un dia hi entràs, en això. Vostè creu que és bo
que els turistes que vénen es corresponsabilitzin per trams, tots
o alguns, del que paguen els ciutadans d’aquí, i que el que
paguen aquí només se’n va en grans infraestructures i llavors
no hi ha benestar social, ni sanitari ni de cultura? A vostè li
basta, això, han de ser corresponsables o no? Els Verds creuen
que no, no potser que nosaltres sols, no dic Els Verds, sinó la
ciutadania d’aquí, paguem aquest dimensionament
d’infraestructures totalment forassenyat. Li semblen bé les
millores que diuen Els Verds que incorporaran a això, li sembla
bé que es destini una part de l’ecotaxa a parcs naturals, al
desplegament d’energies renovables, que a l’agricultura es
pugui reutilitzar l’aigua per via terciària, tot això li sembla bé?
M’agradaria sentir-ho.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades, en nom del Grup Mixt.

Sr. Font, no m’obligui a cridar-li dues vegades a l’ordre a la
mateixa sessió, tranquil·litzi’s, són les 15:40, ens queden unes
poques intervencions.

Sr. Buele, en nom del Grup PSM-Entesa Nacionalista, en
torn de contrarèplica durant cinc minuts.
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EL SR. BUELE I RAMIS:

Sí, no perquè hagi pujat l’altra vegada a la tribuna
parlamentària, amb l’intent de parlar, en nom, i ho repetiré així
com ho he dit, d’un dels grups nacionalistes que hi ha en
aquesta cambra, per ser la veu nacionalista d’aquest debat, no
perquè ho hagi fet des de la tribuna en primer lloc, deixaré de
fer-ho ara des d’aquí, des de l’escó, per replicar la intervenció
que ha fet el representant del Grup Parlamentari Popular.

Amb la nostra postura, el que intentam fer, amb la nostra
postura de suport a l’impost sobre estades a establiments
turístics d’allotjament, i amb la nostra postura de rebuig a
l’esmena que ha presentat el Grup Parlamentari Popular, hem
posat com a base, i sembla ser que el representant del Grup
Parlamentari Popular no se n’ha temut, hem posat com a base
dues diferències de concepció, dues perspectives distintes: la
defensa dels interessos generals del conjunt de la població
d’aquestes  illes o la defensa d’un sector, molt respectable, però
sector. Des del nostre punt de vista, entenem que el Grup
Parlamentari Popular s’ha aferrat massa a la defensa aferrissada
d’una part d’aquesta població, i això el que li comporta és que
es posa en contra de tota la resta.

En segon lloc, estic disposat a rebre lliçons de qualsevol
demòcrata que em vulgui dir què és el que he de dir, què és el
que he de fer, què és el que he de manifestar, estic disposat a
escoltar-ho, una altra cosa és que li faci cas i ho faci, perquè,
naturalment, quan aquest diputat puja a la tribuna parlamentària
no dirà el que vulgui el Grup Parlamentari Popular ni dirà el que
vulgui escoltar el Grup Parlamentari Popular, sinó que dirà el
que el Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista li ha
encomanat que digui i el que aquest diputat considera que ha
de dir.

Aquest impost ecològic que ha dit el Grup Parlamentari
Popular que aquest diputat hauria d’haver defensat, una part és
això, una part sí que ho és, és un impost que té implicacions
ecològiques, és un impost que té implicacions ecològiques que
seran efectives, no com aquells altres imposts, qualificats
d’ecològics i que encara n’esperam el resultat, que va posar el
Partit Popular a unes empreses amb l’excusa que contaminaven
el medi ambient, però que jo sàpiga, no hem arribat a rebre ni
una sola pesseta.

En tercer lloc, jo voldria recomanar al Grup Parlamentari
Popular que s’ha convertit en el gran defensor d’una part del
sector hoteler, que convidi, convidi a aquesta part que defensa
que imitin altres sectors. Hi ha altres maneres de ser-ho, hi ha
altres maneres de ser un d’aquests empresaris turístics que
inverteix en benefici de, nosaltres estam massa avesats, en
aquestes  illes, a veure que hi ha hotelers que treuen molts de
beneficis, però que llavors no aporten gairebé res ni a la
cultura, ni al patrimoni, ni a la ciència, ni a l’art, i si no fan això,
hem de trobar una altra manera per fer que col·laborin a fer, que
hi hagi una aportació d’aquest sector en benefici d’aquestes
illes.

És el que jo voldria dir, com a rèplica, al que ha dit el
representant del Grup Parlamentari Popular.

I acab, l’aportació del nacionalisme i ecologisme
d’esquerres no vendrà dictada pel que digui el Partit Popular,
vendrà dictada per aquelles conclusions a les quals arribi el
Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista. Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista, té
la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Con toda brevedad, con la brevedad
que impone este momento ya tan tardío, decir al Sr. Flaquer que
no me ha contestado por una sencilla razón, porque no puede,
sería la primera vez en la historia de este parlamento, en el que
usted lleva usted muchos años, que deja de contestar algo que
puede contestar, incluso utilizando, como ha utilizado aquí,
tiempos extrareglamentarios en este mismo debate. No ha
contestado porque no puede, no puede, sencillamente.

Y no quisiera entrar más en este debate, para no ir mucho
más lejos, en un tiempo que puede ser ya casi excesivo. Sólo
quería decirle una cosa, y es que nosotros creemos que hay
que cambiar cantidad por calidad, lo he dicho, lo he repetido
aquí, el número de estancias que tenemos es excesivo, y eso
mismo que digo yo, lo decía una diputada que está sentada a
pocos metros suyos, el 15 de febrero de 1995, cuando en un
artículo que escribía en un periódico local decía “más pronto o
más tarde, hemos de parar un crecimiento basado en la
cantidad”. Efectivamente, en eso creo que coincidimos todos.
Lo que pasa es que ustedes tienen que estar en contra de este
impuesto porque están en contra de todo lo que hace el pacto
de progreso, en contra de todo lo que hace este gobierno, y lo
han ido demostrando, no sólo no se resignan a perder las
votaciones, sino que luego tratan de llevar las leyes a recursos
de inconstitucionalidad, problemas extralegales, etc., etc.,
legítimo, perdón, legal no legítimo, legal. Es distinto legal que
legítimo, legal es de acuerdo con la ley, y legítimo de acuerdo
con una justa causa, que son dos cosas distintas.

Pues bien, solamente decirle que ahora, en el caso que sea
derrotada esta enmienda a la totalidad, les pediría que, por el
bien de los ciudadanos de Baleares, si ustedes creen en el
fondo, tal como dice el ministro de Medio Ambiente, el Sr.
Matas, que declara que cree en el fondo de este asunto, si
ustedes  creen en el fondo, pues salgan de la barricada y
ayúdennos a conseguir la mejor para los ciudadanos de
Baleares. Si esta enmienda se rechaza, empezaremos la
tramitación en ponencia y en comisión, y si están de acuerdo
con el fondo, pónganse a trabajar para mejorar la forma, no se
queden permanentemente en la soledad de la oposición, en el
esperpento, en el exabrupto, etc., etc., tienen ustedes nuestra
mano tendida, no nos la devuelvan, una vez más, mordida. Ya
lo sé.
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(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista. 

Substanciat el debat, procedeix la votació. Demanaria a les
senyores  i als senyors diputats que estiguin a favor de
l’aprovació de l’esmena que s’aixequin drets, per favor. Moltes
gràcies.

Senyores i senyors diputats que estiguin en contra, posin-
se drets, per favor. Moltes gràcies.

Resultat de la votació: vots a favor, 24; vots en contra, 31.
En conseqüència, queda rebutjada l’esmena a la totalitat 3609,
presentada pel Grup Parlamentari Popular al Projecte de llei 2924
d’impost sobre estades d’empreses turístiques.

V.- Designació de membres del Consell Consultiu de les
Illes Balears.

No hi ha més assumptes a tractar, perquè els distints grups
no han presentat al punt cinquè de l’ordre del dia, les
corresponents  propostes. En conseqüència, s’aixeca la sessió.
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