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EL SR. PRESIDENT:

Donarem començament a la sessió plenària del dia d’avui.
El Sr. Portaveu del PSOE em demana la paraula i la té.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Demanaria, sí és possible i els grups
parlamentaris hi estan d’acord, un canvi a l’ordre de les
preguntes, ja que com vostè molt bé sap, aquest diputat,
juntament amb altres dos, se n’ha d’anar a Madrid i, per tant, la
meva pregunta és la número 10 i realment ens ajusta molt poder
agafar l’avió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha cap inconvenient?

I.10) Pregunta RGE núm. 3515/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a malaltia produïda per l'insecte  del gènere  Tomicus.

Idò la primera pregunta que veuríem la número 10, que és la
3515, relativa a malaltia produïda per l’insecte de gènere
Tomicus, que formula l’Hble. Diputat  Sr. Andreu Crespí i Plaza,
del Grup Parlamentari Socialista, que té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup està preocupat per una
malaltia que està afectant de manera seriosa els pinars de les
nostres illes, fonamentalment l’illa de Mallorca i la part de
ponent, que segurament ve afectada per la debilitat d’aquests
boscos davant al sequera que estan patint, i voldríem saber,
davant la complexitat d’un tema d’aquests, quines mesures ha
pres, pren i prendrà la Conselleria de Medi Ambient per fer front
a aquesta situació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. La Sra. Consellera de Medi
Ambient té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, idò precisament davant
una situació tan greu com la que hi ha en aquest moment degut
a la plaga del Tomicus destruens, precisament la Conselleria de
Medi Ambient, dins el marc de les seves competències de
protecció i defensa dels sistemes forestals de les Illes Balears
ha fet les següents actuacions:

En primer lloc s’ha fet una prospecció i delimitació de les
superfícies de pinars més afectades de cada una de les illes; en
segon lloc s’ha determinat el grup o el nivell de gravetat de

l’atac del Tomicus per a cada una de les zones forestals
afectades; en tercer lloc s’ha elaborat una cartografia detallada
de la intensitat de la plaga Tomicus en cada comarca forestal;
en quart lloc s’ha editat un full divulgatiu sobre les
característiques del Tomicus, així com la forma de combatre’l,
que va adreçat pràcticament als treballadors en temes forestals,
siguin pagesos, propietaris forestals, professionals,
ajuntaments, etc.; en cinquè lloc s’han realitzat jornades de
formació a càrrec de tècnics experts en defensa contra plagues
forestals de Balears i altres comunitats autònomes per
esp ecialitzar els agents forestals i les brigades de l’Ibanat en la
lluita contra el Tomicus; en sisè lloc hi ha una colAlaboració
tècnica dels Serveis Forestals de la conselleria amb altres
comunitats autònomes, sobretot de la zona de llevant, que
tenen una problemàtica molt similar respecte al Tomicus; i en
setè lloc s’han executat tractaments fitosanitaris silvícoles en
els monts públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per limitar la propagació del Tomicus i limitar els seus efectes.

Complementàriament s’ha redactat un pla de xoc per
programar a mig termini les actuacions per realitzar al llarg de
tres anys per combatre aquesta plaga i els seus efectes i, a més,
tota una sèrie d’actuacions que s’estan realitzant amb un
permanent atac directe que es fa en tres etapes: per una banda,
un treball continu de localització i eliminació dels arbres
afectats i morts, amb l’objectiu principal de limitar els impactes
paisatgístics provocats per aquesta plaga; en segon lloc una
fase d’instalAlació de punts de la lluita biològica contra el
Tomicus a les àrees més afectades; i en tercer lloc una feina
permanent de retirada de punts que puguin estar infectats i, per
tant, impedir que puguin passar a altres zones o a altres pinars.

Per tant, crec que l’actuació de la Conselleria de Medi
Ambient és una actuació, a més de contundent, que es fa en
colAlaboració amb ajuntaments, com per exemple l’Ajuntament
de Calvià i altres, sobretot...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient, el seu
temps està esgotat. Sr. Diputat... Molt bé.

I.1) Pregunta RGE núm. 3449/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i  Serra, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa
a conseqüències dels atemptats als Estats Units.

Idò vista la pregunta número 10 passam a la primera, 3449,
que és una pregunta ajornada del plenari del 25 de setembre,
relativa a conseqüències dels atemptats als Estats Units, que
formula l’Hble. Diputat  Sr. Joan Marí i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, que té la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, és evident que els horribles atemptats del passat  dia
11 de setembre als Estats Units ha trasbalsat l’opinió pública
mundial, i és evident també que les veus de crisi econòmica i
possible guerra omplen de preocupació i inseguretat moltes
persones arreu del món, preocupació i inseguretat a les quals
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el nostre entorn no és aliè, i és per això, Sr. Conseller, que li
demanam quins aspectes creu que pot  tenir aquesta situació
per al turisme i en quina mesura pot afectar les nostres illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, en aquests
moments s’ha d’anar amb cautela a l’hora d’analitzar les
possibles conseqüències, però de totes maneres des del primer
dia feim feina analitzant, tant amb les patronals com amb altres
agents del sector, concretament majoristes de viatges, quines
podrien ser les conseqüències.

Les conseqüències sobre la demanda a curt termini podríem
dir que l’efecte d’inseguretat és un efecte molt nociu i que, per
tant, hi pot  haver una disminució sobre la demanda global a
nivell europeu. A nivell europeu podríem dir que hi pot haver
cancelAlació de paquets, però aquesta s’ha donat molt poc, cap
a Balears i cap a Espanya pràcticament ha estat nulAla. En canvi,
dins altres destins, concretament a Alemanya i a Anglaterra, sí
que hi ha una una cancelAlació de paquets. Indubtablement els
viatges a Nord-Amèrica s’han cancelAlat pràcticament tots i en
la llarga distància també ha tengut uns efectes importants
negatius, efectes negatius.

A mig i a llarg termini podríem dir que els efectes sobre el
turisme organitzat, és a dir, sobre el turisme de paquet que
coneixement, segurament no seran greus, seran molt més petits
sobre el turisme no organitzat o sobre els vols normals i
regulars. El que sí es produirà, segurament, segons tot  el que
ens indiquen, és una redistribució de fluxos, i dins aquesta
redistribució de fluxos segurament es dirigirà la demanda cap a
aquells destins més segurs. Dins aquesta posició podríem dir
que Balears i Espanya en general estan en una posició diríem
bastant forta dins el context en general.

Els efectes concrets cap a Balears, per tant, podríem dir que
a curt termini no hi ha cancelAlacions; sí que hi ha una lleugera
disminució de la demanda les darreres setmanes d’octubre. A
partir del 10 d’octubre, per tant, hi podria haver una certa
disminució en relació a l’any passat que no són cancelAlacions,
sinó que no hi ha hagut nou augment de la demanda.

No tenim turisme nord-americà i per tant aquest no tendrà
un efecte sobre nosaltres, i llavors, si es mantengués una crisi
a llarg termini voldria dir que podria tenir un efecte...,
pràcticament seria un dels destins que tendria menys efectes,
segons les nostres previsions, fins i tot podria ser en un
moment determinat un destí refugi, però això en aquests
moments és molt difícil aventurar-ho...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. El seu temps està
esgotat. Sr. Marí Serra, no vol intervenir?

I.2) Pregunta RGE núm. 3443/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pacte antitransfuguisme.

Passam a la pregunta número 2, relativa a pacte
antitransfuguisme, que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Flaquer
i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, dia 7 de
juliol de l’any 98 es va signar un acord contra el transfuguisme
que recollia una sèrie de compromisos, entre ells la condemna
expressa als possibles actes de transfuguisme polític i
l’expulsió de les diferents organitzacions polítiques d’aquells
afiliats que practicassin conductes de transfuguisme. La
pregunta és molt senzilla: si l’Hble. Vicepresident del Govern
comparteix i assumeix aquests compromisos acordats dia 7 de
juliol de l’any 98.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Vicepresident del Govern, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, li podria contestar que no entra en
les competències del Govern -ja que vostè em fa aquesta
pregunta en qualitat de vicepresident- que no entra en les
competències del Govern la tutela dels acords firmats entre
partits polítics. Ara bé, aniré més enllà i li diré que en aquest
moment no hi ha cap motiu per considerar que el pacte
antitransfuguisme hagi perdut vigència per als partits polítics
que el varen firmar en el seu dia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sr. Flaquer, té la
paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. A mi m’agradaria, Sr. Vicepresident
del Govern, que fos capaç idò avui i aquí vostè..., ja sé que el
seu partit  no el va firmar, aquest pacte, perquè era un pacte de
forces que estaven representades en el Congrés dels Diputats,
però al qual es podien adherir totes les formacions polítiques i,
de fet, aquí, a l’àmbit territorial d’aquestes illes vostès com a
partit  sí que han fet moltes declaracions en contra del
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transfuguisme i, fins i tot, han signat acords en contra del
transfuguisme. L’únic que li deman, Sr. Vicepresident, és si és
tan amable avui, aquí, dins aquesta cambra, de condemnar el
transfuguisme produït en el municipi de Sineu per part d’un
afiliat del Partit Socialista de Mallorca com és el Sr. Andreu
Matas i si, a més, com a membre del Partit Socialista de Mallorca
emprendrà les mesures oportunes per expulsar del seu partit
aquest militant, el Sr. Andreu Matas.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER D’ECONOM IA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Hauria d’insistir... Gràcies, Sr. President, perdoni. Hauria
d’insistir en què aquí hauríem de respectar el que són les
institucions, i vostè no pot  fer un emplaçament d’aquest tipus
al vicepresident del Govern. Ara bé, li dic que cap candidatura
del PSM  ha infringit el pacte antitransfuguisme. Una
candidatura independent no té cap vinculació orgànica amb el
Partit  Socialista de Mallorca. Els militants del PSM dins aquesta
candidatura hi són a títol personal sense omplir cap quota que
correspongui al PSM, i únicament en qualitat de regidors, en
aquest cas del municipi de Sineu, deuen obediència a la pròpia
candidatura i al municipi que els ha elegits.

Ara bé, com a membre i com a portaveu institucional del
PSM, que no hauria de fer aquestes declaracions aquí dins,
reiter el compromís del meu partit i el meu personal en no donar
suport  a cap situació de transfuguisme, i respectarem els acords
firmats tant a nivell polític com a nivell institucional.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern.

I.3) Pregunta RGE núm. 3527/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a possibilitats comercials a altres empreses similars  a Miret.

Passam a la tercera pregunta, 3527, relativa a possibilitats
comercials a altres empreses similars a Miret, que formula
l’Hble. Diputat  Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, fa mesos
que hem vist que des del Govern s’han fet una sèrie de
campanyes de publicitat increïbles, que em pareixen molt bé
sempre que el resultat sigui bo, en què es promocionava el suc
de taronja de Mallorca, o de Balears. Amb això que hi ha hagut
una empresa, que vostès varen sortir a la premsa i han dit que

l’han subvencionada, que ha tengut una sèrie de subvencions.
Jo el que li deman és concretament: Sr. Vicepresident, altres
empreses del mateix sector han tengut les mateixes possibilitats
de poder comercialitzar i tenir les mateixes subvencions que ha
tengut l’empresa on vostè s’ha fet les fotos?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Les ajudes que ha rebut aquest a
empresa bàsicament han estat ajuts en matèria d’adquisició de
maquinària que estan regulats per unes ordres públiques, que
es publiquen al Butlletí Oficial, i a més cofinançades per fons
europeus, i per tant han de complir tota la normativa europea.
Aleshores, qualsevol empresa o particular té els mateixos drets
que ha tengut aquesta empresa. No només això, sinó que ha
rebut un assessorament a l’hora de tramitar les subvencions, i
a la vegada la conselleria ha fet de mediació entre les
associacions de productors i aquesta empresa a l’hora de poder
beneficiar-se de les subvencions europees a la retirada dels
cítrics.

Li he de dir que una altra empresa que utilitza un altre
procediment també ha tengut, ha rebut els mateixos beneficis,
i a partir d’enguany ja rebrà les mateixes ajudes, i a altres
empreses, encara que no fan exactament el mateix tipus de
producte, que s’han posat  en contacte amb la conselleria, se’ls
ha ofert el mateix suport que s’ha ofert a aquesta empresa.

I quant a la campanya institucional, ha intentat ser el més
genèrica possible per promocionar el suc fet amb taronges de
les Illes Balears i, evidentment, no haurà vist cap marca, perquè
naturalment la mateixa Unió Europa ens podria perseguir per
aquesta situació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Miri, Sr.
Sampol, jo a partir d’ara en aquests temes, com haurà vist, li
faig un seguiment d’aquest assumpte, haurà vist la quantitat de
preguntes escrites. Vostè sap que jo sé que altres empreses han
vengut a veure’l, a vost è, és a dir, que li faig la pregunta perquè
em consta, no m’invent res ni faig teatre, com diuen alguns dels
membres socialistes.

Miri, jo li puc dir que no tenen el mateix suport. Vostè està
d’acord amb mi que una màquina d’aquestes només pot tirar
suc de taronja?, una d’aquestes subvencionades, que no pot
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estar instalAlada per tirar suc de taronja i una altra cosa? Ho sap,
vostè, això. Idò jo li puc dir que els seus tècnics han dit a segon
qui que si li donen subvenció haurà de complir la normativa,
que és el que toca, i que per allà només podrà tirar suc de
taronja; en canvi, l’empresa que vostè segurament ha
subvencionat sap que per la màquina, a part de suc de taronja
tira qualque cosa més, bona, però que la subvenció a aquells
els la condicionen que si tiren una altra cosa, a part  de suc de
taronja, els la llevaran, els seus tècnics, els seus tècnics, i a
l’altra que vostè ha fet la promoció -ha sortit a les fotos- pot
tirar les dues coses.

Crec que seria bo que aquestes set preguntes que hi ha me
les contestàs per escrit, ben contestades. Jo estic d’acord amb
la promoció, i aquest partit  està d’acord amb la promoció que
vostè fa del suc de taronja, com molt bé el que varen treure ahir
en el tema de l’ametlla, però tots hem de ser iguals, si pot ser.
No és que en aquest moment el vulgui posar entre l’espasa i la
paret, perquè tampoc no tenc tota la informació, però crec que
com més transparència hi hagi amb això molt millor, Sr.
Vicepresident.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, sobretot en un tema tan
delicat hauríem d’intentar no caure en la “rumorologia”: “A mi
m’han dit que un funcionari havia dit...” Mirin, el tema és tan
delicat que pot  posar en perill per ventura l’única iniciativa que
es deu haver fet els darrers no sé quants d’anys que ha donat
rendibilitat a un producte de fora vila; no només li ha donat
rendibilitat, sinó que l’any passat els preus als productors
augmentaren més del cent per cent, i enguany que tenen
garantit un preu mínim que això no ho tenen amb cap producte,
cap producte de fora vila té un preu mínim garantit. Ja la
indústria garanteix 39 pessetes per quilo, quan fa dos anys es
pagava a 17 pessetes per quilo la taronja.

Bé, què passa? Hi ha altres empreses interessades?...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vicepresident, em sap molt de greu però passa que el
temps s’ha acabat.

I.4) Pregunta RGE núm. 3529/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitat pagada a Pareja i Associats, advocats, per part del
Govern de les Illes Balears.

Passam a la quarta pregunta, 3529, relativa a quantitat
pagada a Pareja i Associats, advocats, per part del Govern de

les Illes Balears, que formula l’Hble. Diputat  Sr. Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Aquesta mateixa pregunta li vaig fer ja a
la consellera dia 18 de setembre en ocasió de la interpelAlació.
No em va contestar i ara l’hi faig aquí i esper que em contesti.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Sra. Consellera de Medi
Ambient, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el Govern de les Illes
Balears no ha pagat cap quantitat a Pareja i Associats pel
dictamen jurídic sobre el concurs adjudicat per a l’elaboració i
execució del planejament, desenvolupament urbanístic i
l’ampliació d’infraestructures portuàries de Ciutadella de
Menorca. Aquest dictamen va ser encarregat per l’Ajuntament
de Ciutadella a Pareja i Associats una vegada aprovada la Llei
9/99, que impossibilitava, com vostè sap, l’execució del projecte
del Port de Ciutadella.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sr.
Camps, té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

És a dir, que vostè encomana un dictamen i no el cobren? Jo
trob realment estranyíssim que un dictamen de part vostès
l’encomanin i no paguin, ho trob realment estrany, i açò és
gratuïtat perquè els seus interessos tenguin el suport d’un
dictamen de part, i açò crea una greu inseguretat jurídica i açò
sort que el consell de les Illes Balears va posar en pla i va aclarir
tot aquest tema, que va deixar en ridícul tant el Govern com
Pareja i Associats. I jo em deman si aquesta és la veritat, que la
cercarem, perquè jo sé que l’Ajuntament de Ciutadella,
efectivament, ha pagat més de 2 milions de pessetes, però
sabrem si el Govern ha pagat o no, i aquesta és una de les
qüestions que seguirà en aquest període parlamentari.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Sra. Consellera de Medi
Ambient, té la paraula. 
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LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, no sé com li he de dir, li
ho he repetit  ja no sé quantes vegades i li ho tornaré a dir: el
Govern de les Illes Balears, i per tant la Conselleria de Medi
Ambient, no ha pagat cap quantitat a Pareja i Associats perquè,
com li dic, aquest dictamen va ser contractat per l’Ajuntament
de Ciutadella. Aquest dictamen, encarregat -li ho torn a dir- per
l’Ajuntament de Ciutadella, precisament va passar, això sí, es va
trametre per part de l’ajuntament a la Conselleria de Medi
Ambient, i es va incorporar a l’expedient de què disposa
aquesta conselleria respecte a tot el tema del Port de Ciutadella.
Aquest informe, altres documents, així com també el propi
treball dels Serveis Jurídics de la Conselleria de Medi Ambient,
tots han estats tenguts en compte a l’hora de dur endavant i de
tramitar aquest expedient.

Per tant, i per compensar la despesa econòmica que havia
fet l’Ajuntament de Ciutadella respecte a aquest informe, el que
ha fet la Conselleria de Medi Ambient, que això evidentment ho
hem pagat amb un total de 12 milions de pessetes, s’ha redactat
el Pla d’usos del Port de Ciutadella, i jo crec que, Sr. Camps, el
que convé és que tengui les coses clares abans de parlar de
certes coses, que jo crec que ja duim molts de dies parlant
d’aquest tema i d’una vegada m’agradaria que quedàs clar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.5) Pregunta RGE núm. 3530/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Huguet i  Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aportació del president del Govern a la resolució de la crisi
mundial.

Passam a la cinquena pregunta, 3530, relativa a aportació del
president del Govern a la resolució de la crisi mundial, que
formula l’Hble. Diputat  Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. A la vista que els dos
estadistes del món mundial que van fer la seva cimera no es
troben en aquesta cambra, supòs que ja deuen estar en marxa
per resoldre la crisi mundial, la pregunta queda formulada en els
seus propis  termes, a veure si qualcú del Govern pot contestar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller de Presidència, té
la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Com ja sospitava, la seva pregunta té
un to de befa que no compartesc, i a més no aniré per aquest
camí perquè també hi podríem anar però no hi aniré, però sí que
li he de dir, en concret, en el que demana a la pregunta, que el
president no ha de fer cap aportació directa a la resolució de la
crisi mundial. No és la seva obligació ni està dins les seves
competències, però sí que el president, com supòs que molts
d’altres líders polítics d’aquestes illes com vostè, sí que haurien
d’estar preocupats com ho estan els ciutadans; els ciutadans
d’aquestes illes, la gent del carrer, tenen una preocupació
davant aquesta crisi mundial originada pels atemptats, i aquesta
preocupació que crec que està dins la ciutadania és una
preocupació també del Govern, i aquest govern convé que doni
tranquilAlitat a aquesta ciutadania.

Per tant, i per acabar amb la seva pregunta, el que he de dir
és que el Govern continua treballant per resoldre totes les
qüestions que afecten aquesta ciutadania, als ciutadans.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Huguet, té
la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Avui és un d’aquests dies en
què l’oportunitat  de callar és molt superior que l’oportunitat de
parlar. Miri, els que no s’han pres seriosament la situació, la
greu situació que arrel dels atemptats ha sofert la ciutat de
Nova York i, per tant, els seus efectes a tot el món, van ser
vostès. Aquesta cimera, o aquesta trobada, i la posterior roda
de premsa va ser un autèntic insular a la mínima intelAligència
dels ciutadans de les Illes Balears. No poden dir vostès que
ajornen la resolució de problemes concrets d’aquesta comunitat
perquè hi ha un problema mundial més greu. Per aquesta regla
de tres hauríem de venir aquí i dir: “Sr. President del Parlament,
tanqui el Parlament mentre la crisi mundial no estigui resolta,
perquè primer és aquella crisi que no els problemes dels nostres
ciutadans”.

Preocupats, hi estam tots. Tot açò, Sr. Conseller de
Presidència, ve arrel dels desencontres entre Unió Mallorquina
i vostès. He fet un rosari de 23 declaracions i
contradeclaracions que no els diré, però hi ha perles que són
sucoses: des del fet que Esquerra Unida només persegueix una
illa per a pobres, fins al fet que Esquerra Unida critica Unió
Mallorquina dient que no vol les competències en acció social
perquè no es vol dedicar als més necessitats, fins al PSOE que
diu...

Mirin, el president del Govern és el meu president, i la
humiliació i la vergonya que vaig haver de sofrir en aquella
roda de premsa no es pot tolerar, no la podem tolerar. En
aquesta vida es pot  perdre tot  menys l’honradesa i la dignitat.
Estic convençut que el Sr. Antich és una persona honrada, però
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està perdent la dignitat prestant-se a un joc floral, a una òpera
bufa, en un tema tan important com és la crisi mundial.  No hi
vaig, de broma, és que vostès se’n varen riure de tothom, de
tothom; basta veure els mitjans de comunicació: per primera
vegada hi ha una coincidència en el cent per cent de tots els
mitjans de comunicació.

Sr. Conseller, la meva expressió és vehemència...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, el seu temps està esgotat. Sr.
Conseller de Presidència, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. La veritat és que jo estic, o estam
acostumats en aquest govern, sobretot estam acostumats al fet
que al Partit  Popular per a fer política li val tot; és una cosa que
ha utilitzat durant molts d’anys i no esper que ara canviï.
Vostès estan intentant, i vostè més en concret, intentant fer una
comèdia bufa d’un tema tan important, mesclant-lo amb el que
són i amb el que poden ser resolucions per a la nostra
comunitat autònoma. Jo ja li he dit abans que no entrarem per
aquest camí; ara, tampoc el que no li acceptaré és que nosaltres
no resolguem els nostres problemes, i no es preocupi, els
resoldrem entre nosaltres, i els anam resolent entre nosaltres.
Ara, les decisions que podem prendre no els convencen?, clar,
perquè a vostès els agradaria estar aquí i estan aquí on estan.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.6) Pregunta RGE núm. 3531/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i  Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a construcció del nou recinte firal.

Passam a la sisena pregunta, 3531, relativa a construcció del
nou recinte firal, 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. El Sr. Sampol, senyores i senyors
diputats, va anunciar en aquest plenari que per a finals
d’aquest any, per a finals del 2001, el recinte firal molt
possiblement s’iniciaria. Bé, estam acabant l’any, o estam a
punt  d’entrar dins aquesta finalització del 2001, i aquest grup
parlamentari no ha tengut coneixement de si el projecte
d’execució ja està redactat o si el Govern ja té la finançació per
executar aquest projecte i, bé, aquesta és la nostra preocupació,
Sr. President, perquè aquest era un tema prioritari per al Partit
Popular i que en vàrem fer campanya electoral per dur-lo a terme
dins aquesta legislatura. Aquesta, idò, Sr. Sampol, és la nostra
preocupació i aquesta és la nostra pregunta: Quan pensa, quina

idea té el Sr. Vicepresident, que es podran iniciar les obres
d’aquest projecte?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. El Sr. Vicepresident del Govern té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Com sap, abans de convocar el
concurs d’idees per a la redacció del projecte, el Govern va
firmar un conveni amb l’Ajuntament de Palma mitjançant el qual
l’ajuntament es comprometia a modificar l’edificabilitat de la
parcelAla per donar llibertat als concursants. Doncs bé, en
aquest moment, fet el concurs d’idees, esperam que
l’Ajuntament de Palma compleixi la seva part  de l’acord i
modifiqui el Pla general de Palma per canviar l’edificabilitat
d’aquesta parcelAla. Tot d’una que s’hagi fet podrem contractar
el projecte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. Oliver, té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, tenen la finançació? Jo li
vaig fer una esmena en el pressupost del 2000 que vostè va
rebutjar, que em va dir: “No es preocupi, Sr. Oliver, que ja
trobarem la finançació”. Ha redactat el projecte d’execució?,
perquè vostè va anunciar que es faria el 2001. Ara diu que
l’Ajuntament de Palma ha de modificar el seu pla general. Vostè
va dir, Sr. Sampol, a una pregunta que jo li vaig fer el febrer en
aquest plenari, vostè va dir que la Junta General d’Accionistes,
és a dir, el Consell de Govern, havia acceptat íntegrament
aquest projecte.

Jo li deman, Sr. Sampol: Ha redactat vostè el projecte
d’execució?, perquè si no l’ha redactat vostè no el podrà
complir. No em pos i l’excusa de l’Ajuntament de Palma, que
serà un requisit, però jo li deman: Vostè té la finançació?, vostè
ha redactat el projecte d’execució?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sr. Vicepresident del Govern, té la
paraula.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER D’ECONOMIA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):
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Gràcies, Sr. President.  Bé, és que no només l’Ajuntament de
Palma no ha modificat l’edificabilitat de la parcelAla per adequar-
la al projecte o a la idea guanyadora del concurs, sinó que en
aquest moment, damunt l’aprovació inicial del Pla general,
aquest solar està xapat per enmig perquè hi passa un carrer.
Ara, no es preocupi perquè aquest és un tema que hem
negociat amb l’Ajuntament de Palma i intentarem respectar la
idea del Pla Busquets, de remodelació de la façana marítima, i
l’equip guanyador ha hagut de refer aquella idea i tot d’una que
tenguem una aprovació definitiva i que tenguem la certesa que
es pot  edificar una determinada volumetria en aquella parcelAla
es contractarà el projecte.

Ara imaginin-se que ja haguéssim contractat i pagat un
projecte que ara no servís per a res. Naturalment això retarda els
plans del Govern, però en definitiva jo crec que aquest projecte
quedarà integrat dins el projecte de remodelació de la façana
marítima de Palma, intentam consensuar el tema amb
l’Ajuntament de Palma, per part del Govern s’han donat totes
les facilitats perquè aquell conveni signat prèviament a la
convocatòria del concurs no fos un obstacle per a les idees de
l’arquitecte redactor, i esper continuar consensuant el tema.
Ara, això haurà retardat uns mesos el projecte, efectivament, i
ho lament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern.

I.7) Pregunta RGE núm. 3532/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristòfol  Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificació de la Llei de les Directrius d'Ordenació
Territorial.

Passam a la setena pregunta, 3532, relativa a modificació de
la Llei de Directrius d’Ordenació Territorial, que formula l’Hble.
Diputat  Sr. Cristóbal Huguet Sintes, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

Sr. Huguet Sintes, agafi el del seu veïnat.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, he de confessar que he estat a punt de retirar aquesta
pregunta per dues raons: una, perquè estava formula al Molt
Hble. Sr. President, que està absent, i l’altra pel to de la
resposta del Sr. Conseller de Presidència al meu company Sr.
Huguet.

Miri, Sr. Conseller, el qui ha utilitzat uns fets dramàtics, no
una literatura dramàtica, uns fets dramàtics en comparació amb
una situació de comèdia a les Illes Balears van ser el nostre
president, Sr. Antich, i la president de Mallorca en una roda de
premsa, i a més van intentar justificar amb açò la retirada o
l’ajornament d’una modificació de Directrius que ara no repetiré
aquí en l’exposició de motius però que tothom sap que donen,
que és d’una rellevància i una importància urgent,
importantíssima i necessària perquè aquesta comunitat
autònoma no s’ensorri.

Vull recordar una frase que he pogut llegir d’aquella roda de
premsa, i és que “quizá dentro de medio año o de un año lo
que tendremos que hacer es fomentar la inversión para
construir” . Quins fets, Sr. Conseller de Presidència, o
circumstàncies són els que aconsellen ara ajornar la modificació
de les Directrius? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet Sintes. Sr. Conseller de
Presidència, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Cap fet ni cap circumstància.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Huguet Sintes, té
la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

O me ment a mi, o ment als mitjans de comunicació, i a
través d’ells a tots els ciutadans. A qui ment aquest govern?
Diuen que hi ha mentides, mentides enormes i enquestes. La
qüestió de les enquestes, ja ho sabem. La de les mentides
enormes també. Ara hi falta la de les petites. Expliqui, Sr.
Conseller de Presidència, quines són les mentides que diuen, i
a qui les diuen? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet Sintes. Sr. Conseller de Presidència, té
la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Huguet, aquest govern no
menteix. No menteix, i a més fa, i estic disposat a comparèixer,
han demanat la meva compareixença en el tema d’enquestes,
tampoc no menteix en el tema d’enquestes, ni fa malabarismes
del tema d’enquestes. No es preocupi, Sr. Huguet, que tot és
correcte. Ara bé, clar, jo ho entenc, perquè vostès supòs que
esperava una resolució o esperava una roda de premsa en
aquells moments, que no tengués res a veure, que fes el
president i la presidenta, i no tengués res a veure amb el que
passava al carrer, sinó que els pogués ajudar a la seva
dialèctica política. Com que no la varen trobar, en aquest
moment utilitzen determinades frases o paraules que es varen
dir allà per voler fer entendre a la ciutadania vostès que allò era
l’important o el transcendent. És cert, era important i
transcendent per a aquest govern el que estava pensant, i crec
que és bo per a tots els ciutadans que el president de la
comunitat autònoma i les presidentes dels consells
tranquilAlitzin i donin importància al fet que estava passant per
aquell moment. Si vostès no ho creuen així, ho puc entendre,
perquè vostès, i vostè m’ha dit (...), vostès per tal d’arribar al
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poder, ja els coneixem, com ho fan. Tots els serveix, tot els val.
I quan estan al poder també, tot  els serveix i tot  els val. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.8) Pregunta RGE núm. 3534/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Antonio Llamas i Márquez, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a definició del model territorial de Mallorca.

Passam a la vuitena pregunta, 3534, relativa a definició del
model territorial de Mallorca, que formula l’Hble. Sr. Diputat
Antoni Llamas Márquez, del Grup Parlamentari Popular, que té
la paraula.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. En
primer lugar, como no podría ser de otra manera, dar la
enhorabuena y la bienvenida al nuevo conseller, y a
continuación pues explicar un poco la razón de la pregunta. En
el BOIB del día 7 de agosto aparece publicado un anuncio de la
Conselleria de Obras Públicas por el cual se contrata una
asistencia técnica para la definición del modelo territorial de la
isla de Mallorca, por un importe de aproximadamente 5 millones
de pesetas. La pregunta efectivamente va dirigida a saber -
porque causa extrañeza, y más con los tiempos que están
corriendo últimamente- cuál es la finalidad de esta contratación
del Govern balear. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llamas. El Sr. Conseller d’Obres Públiques, al
qual donam la benvinguda a aquesta cambra, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

M oltes gràcies, Sr. President. Amb la seva vènia,
m’agradaria que les meves primeres paraules fossin de salutació
cordial a aquesta cambra, expressar la meva satisfacció personal
per trobar-me de bell nou a aquesta primera institució, i
expressar la meva voluntat de la màxima i lleial colAlaboració
amb la primera institució de les Illes Balears. Moltes gràcies.

I donant resposta a la pregunta del Sr. Diputat, no li puc
contestar més que alAludint estrictament a allò que diu el plec de
clàusules del contracte al qual es refereix, la necessitat de
definir un nou model territorial, que és un dels objectius del
programa del Govern al qual m’he incorporat recentment, es
refereix a la definició d’un nou model territorial. Aquesta
definició d’un nou model territorial tenia unes bases, unes
dades bastant distintes. El Govern estava en possessió de
dades heterogènies en relació a les illes de Menorca, Eivissa i
Mallorca. Per què? Perquè les Directrius d’Ordenació del
Territori que s’havien fet per part dels governs anteriors, no
contemplaven una unitat territorial mallorquina, i aleshores per
homologar, per homogeneïtzar aquestes dades, i procedir per

tant a la modificació del model mitjançant la modificació de les
Directrius, feia falta homologar aquestes dades, i per tant
disposar dels elements per fer una definició del model territorial
a l’illa de Mallorca estudiant allò que diu, ja dic, el plec de
clàusules, les tendències actuals de preservació i ús del
territori, les dinàmiques socials i territorials existents, i la
proposta de criteris per a la definició i desenvolupament d’un
nou model territorial. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr. Llamas,
té la paraula.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Es decir, que nos encontramos con
dos caminos paralelos. Por un lado tenemos la definición del
nuevo modelo territorial, que es competencia exclusiva de los
diferentes consells insulars, y por otro lado la Conselleria de
Ordenación del Territorio, que realiza trabajos de idéntico
contenido. Evidentemente, y dadas las..., me imagino que no es
ajeno a la polémica producida con la modificación de las DOT,
en la cual el Consell -y nos remitimos al Pleno de ayer, en el que
fue rechazada la moratoria, la actual moratoria redactada por el
Govern, por el Consell Insular, se han creado ciertas tensiones,
dado que el modelo territorial que está proponiendo el Govern
balear es diferente del modelo territorial que está proponiendo
el Plan Territorial Insular. Claro, también tenemos que tener en
cuenta que el Consell Insular tiene un contrato de unos 300
millones de pesetas aproximadamente para definir cuál es este
modelo territorial.

Nosotros no acabamos de entender esta duplicidad, y sí
que nos gustaría que de alguna manera se definiera, y por
supuesto también saber al final cuáles son las conclusiones,
que es otra de las preguntas que, bueno, en este momento le
realizo, cuáles son las conclusiones de esta asesoría, para saber
exactamente cuál es el modelo territorial que el Govern balear
quiere imponer en Mallorca. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llamas. Sr. Conseller d’Obres Públiques,
té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Crec, Sr. Diputat, que a la meva
primera resposta ja li he donat les pistes de com anava el tema.
El Govern el que ha hagut de fer és esmenar un gravíssim error
comès per l’anterior Govern d’aquesta comunitat autònoma, Sr.
Diputat, i és no considerar que l’illa de Mallorca és una illa, una
cosa tan senzilla com aquesta. Segons vostès l’illa de Mallorca
no tenia entitat ni titularitat suficient per ser titular, per ser una
unitat territorial, i nosaltres, des del Consell de Mallorca,
sempre hem defensat que sí. Ja ho defensàvem a l’anterior
legislatura, i en aquests moments les Directrius d’Ordenació del
Territori que varen fer els anteriors governs no contemplaven
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una dinàmica única per a l’illa de Mallorca, sinó sis entitats
territorials, la qual cosa era un absurd, absurd que vostès
afortunadament han vengut a rectificar, perquè era una
concepció que no tenia res a veure amb la realitat territorial de
les nostres illes, i per homologar totes les dades, tots els
conceptes bàsics que fan falta per produir les modificacions del
nou model territorial, feia falta que algú pensàs -que en el
Govern anterior ningú ho degué pensar- que Mallorca era una
illa, i funcionava com a tal, i les seves dinàmiques territorials
eren unitàries. I això és el que ha fet falta per homologar
territorialment l’illa de Mallorca a les de Menorca i Eivissa.
Simplement. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. He de
confessar a la cambra que li he donat 10 segons més de temps,
perquè em pareixia molt fort el primer dia que intervenia tallar la
seva intervenció.

I.9) Pregunta RGE núm. 3533/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a absència de la gerent de l'Ibanat del seu lloc de feina.

Passam a la pregunta número 9, 3533, relativa a absència de
la gerent de l’Ibanat del seu lloc de feina, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies , Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
teòricament consellera de Medi Ambient, li dic “teòricament”
perquè aquesta és la percepció que jo tenc, i que demostra amb
les seves actuacions, la seva manca d’actuacions. Esper que no
s’enfadi, però és la percepció que crec, no jo sinó que molta
gent té. Ara fa quinze dies ja li vaig demanar si eren certes les
informacions d’aquesta diputada sobre si la màxima
responsable de l’Ibanat, l’institut encarregat de la prevenció i
extinció d’incendis forestals, havia restat vacant del seu lloc de
treball per vacacions durant el mes d’agost. Vostè em va dir que
efectivament, així havia estat, i ho va intentar justificar amb
l’explicació que les seves funcions no eren anar a apagar
incendis forestals. Jo supòs que avui em tornarà a llegir les
seves funcions. Li repetesc: no és això el que estam discutint.

Però bé, ja li vaig contestar que des d’aquest grup
parlamentari  consideràvem que era una absoluta
irresponsabilitat, tant per part  de la gerent de l’Ibanat com per
la seva part, perquè vostè la nomena i permet aquesta situació.

Però és que ara també tenim informacions -bé, de fet ja li
vaig comentar i no em va respondre- que aquesta situació
estava contemplada en el seu contracte. Ens agradaria que avui
ens respongués a aquesta pregunta, i si és així, si està establert
al seu contracte, suposam que és una situació que es repetirà.
Per tant, avui li demanam si pensa mantenir la responsabilitat
p olítica de permetre que cada període de màxim risc d’incendis
forestals la gerent d’Ibanat resti vacant del seu lloc de feina per
vacacions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Sra. Consellera de Medi
Ambient, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, en primer lloc li record,
per si no ho sap, que la màxima responsable de l’Ibanat som jo
mateixa, i per tant la consellera de Medi Ambient. Precisament
per ser la màxima responsable és també qui, quan hi ha una
situació, com per exemple una vacant per la situació que sigui,
és també qui diu que se’n pot encarregar, en aquest cas
d’Ibanat. En aquest sentit  li torn a repetir, perquè veig que té
vertadera obsessió en aquest tema, cosa que em preocupa,
perquè crec que hauria de tenir obsessió per coses més
importants, dir-li que precisament, tal com diu, efectivament les
funcions de la gerent de l’Ibanat, li recoman que se les llegeixi,
perquè jo no tenc temps de llegir-les; i per altra banda si també
pot  mirar el punt  4, on diu clarament que en cas de vacant,
absència o malaltia del gerent, serà substituït per qui determini
el Consell d’Administració a proposta del president. Li dic, el
tema del mes d’agost, el director general de Biodiversitat,
vicepresident del Consell d’Administració estava en el seu lloc,
i la consellera evidentment estava absolutament pendent del
tema dels incendis, que és l’important. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sra.
Castillo, té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot, Sra. Consellera, li diré
que no és una obsessió meva. Jo crec que és una qüestió que
preocupa tots els ciutadans, o almanco hauria de preocupar a
vostè també. I amb el sentit  de la seva resposta, dir-li que els
casos d’absència que contempla el Decret, és ver que no
menciona res, però és que és una qüestió que les absències són
involuntàries, no per vacacions. La màxima responsable de
l’Ibanat pot  ser vostè, però la gerent de l’Ibanat no es pot
agafar vacacions al mes d’agost. Però és que a més no només
es va agafar el mes d’agost. Segons les nostres informacions es
va agafar des del 15 de juliol fins al 15 de setembre, és a dir dos
mesos per vacacions, una persona que està al front de l’institut
encarregat de la prevenció i extinció d’incendis forestals. Vostè
es veu que no ho entén, jo li vaig dir, és com si el Papà Noel
s’agafàs vacacions per la nit de Nadal. Si no entén aquest
exemple, és com si el conseller de Turisme s’agafàs vacacions
durant l’estiu, o el conseller més anecdòtic de Treball s’agafàs
vacacions dia primer de maig. No entén que això és una
irresponsabilitat per part seva? No ho entén? Jo supòs que els
ciutadans ja s’encarregaran de demostrar-li, i...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. El seu temps està esgotat. La
Sra. Consellera de Medi Ambient té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, veig que
vertaderament té una vertadera obsessió en aquest tema, cosa
que crec que s’hauria de fer mirar. En segon lloc li vull dir
clarament que precisament aquesta consellera de Medi Ambient
té molt clar quina és la responsabilitat que ha de complir com a
consellera, i evidentment l’Ibanat, i dir-li que precisament el que
hauríem de fer, com li vaig dir l’altra vegada, és donar
l’enhorabona a aquest govern, que precisament ha posat molts
més mitjans dels que va posar l’anterior govern per fer
prevenció i extinció d’incendis. Crec que amb aquest tema el
que demostra és que totes les persones que hi havien de ser,
que sobretot són els tècnics, cosa que li he de dir que alguns
tenien més vacances quan vostès governaven, i precisament
tots els tècnics i qui han d’actuar davant el foc. La part de
gestió i responsabilitat la complia qui l’havia de complir.

Per tant, estic molt tranquilAla, i sé cert que la ciutadania se
n’adona que qui fa feina en tema de prevenció i extinció
d’incendis és la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les
Illes Balears actual. Això és del que s’adona la gent, i vostès
haurien de fer el mateix, i no perdre el temps en coses que em
pareixen absolutament secundàries, Sra. Diputada. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. La
pregunta número 10 ha estat tractada ja en primer lloc en aquest
plenari.

I.11) Pregunta RGE núm. 3516/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a campanyes de divulgació de donació d'òrgans.

Per tant, passam a la número 11, 3516, relativa a campanyes
de divulgació de donació d’òrgans, que formula l’Hble. Diputat
Sr. Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, que
té la paraula.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Atesa la importància que té la
donació i el trasplantament, voldríem saber quines campanyes
de divulgació es realitzen a les Illes Balears per a la donació
d’òrgans. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascón. Sra. Consellera de Sanitat, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, Sr. Gascon, l’estímul a la
donació d’òrgans és una de les prioritats de la Conselleria de

Sanitat. Volem mantenir, evidentment, un nivell adequat de
trasplantaments, i a més també promoure la solidaritat entre tots
els ciutadans. Actuam a dos nivells, el primer nivell és una
actuació permanent, i que es realitza des de la coordinació
autonòmica de trasplantaments a través del coordinador
autonòmic, el Sr. Pere Mercer, i conjuntament hem posat  per
primera vegada a la nostra comunitat autònoma una campanya
que començà al mes de març de l’any 2000. Té com a objecte
que els ciutadans solAlicitin el carnet de donant. La difusió
d’aquest carnet es fa per mitjà d’uns fulls que es troben a tots
els centres sanitaris, a les farmàcies i a altres centres. També es
fan insercions en premsa, així com cartells i anuncis publicitaris.
Actualment, Sr. Gascon, hi ha 3.000 ciutadans que han rebut ja
aquest carnet, xifra molt positiva, ja que només un nombre molt
petit  de ciutadans són les persones sensibilitzades que arriben
al final a fer l’acte de demanar aquest carnet per escrit. Les
altres persones en parlen a les seves famílies i amb els seus
amics, de la seva voluntat de fer-se donant d’òrgans, cosa que
és molt important a l’hora de les donacions perquè en el si
familiar s’hagi parlat d’aquest tema tan important. Aquí cal
recordar que els principals rebuigs familiars vénen pel
desconeixement dels familiars més pròxims de la voluntat del
possible donant.

Un segon nivell d’actuació és de caràcter puntual i promou
accions més esporàdiques, però que presenten un major ressò
en els mitjans. En aquests moments s’està estudiant colAlaborar
amb associacions de pacients per poder fer campanyes
puntuals i intensives a finals d’enguany o principis de l’any
que ve. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanit at. Sr. Gascon, vol
intervenir? Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 3517/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Marí i  Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a estació depuradora a la zona de Cala Tarida.

Passam a la pregunta número 12, 3517, relativa a l’estació
depuradora de la zona de Cala Tarida, que formula l’Hble.
Diputat  Sr. Josep Marí i Ribas, del Grup Parlamentari Socialista,
que té la paraula.

EL SR. MARÍ I RIBAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Ens interessam avui per una
important infraestructura a una zona turística i residencial del
municipi de Sant Josep, a Eivissa, on històricament han tengut
problemes de sanejament, i que també a la passada legislatura
ja l’anterior Govern va arribar a fer projectes d’alguna manera
massa absurds, com era passar tota aquella zona, tot aquell
sanejament a la depuradora de Sant Antoni. Tenim entès també
que a començaments d’aquesta legislatura es va parlar a tres
parts amb els propietaris i veïns d’aquella zona, l’Ajuntament
d’aquell lloc i la Conselleria de Medi Ambient, o a través de
l’Ibasan, per solucionar definitivament aquest problema amb
una nova estació.
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Per tant, volem saber com està aquest projecte, per la
necessitat que té aquella important zona turística de l’illa
d’Eivissa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Ribas. Sra. Consellera de Medi
Ambient, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament el projecte
de construcció d’una depuradora a la zona de Cala Tarida està
aprovat pel Consell d’Administració d’Ibasan ja fa mesos, i està
pendent de definir els terrenys en els quals s’ubicarà aquesta
depuradora. Una vegada que es va ja decidir la construcció
d’aquesta depuradora, l’Ibasan es va posar en contacte amb
l’Ajuntament de Sant Josep per demanar precisament una zona,
la zona més adequada per instalAlar aquesta depuradora.
L’Ajuntament de Sant Josep va oferir en primer lloc uns
terrenys, aquests terrenys no tenien en cap cas les condicions
necessàries per poder instalAlar la depuradora en aquesta zona.
Llavors es varen desestimar per part d’Ibasan, i a hores d’ara
Ibasan està fent tota la tramitació pertinent per trobar el terreny
adequat.

Dir-li que en aquest moment esperam que en el proper
consell d’administració, que concretament està posat  per a dia
29 d’octubre, podrem prendre ja una decisió definitiva, perquè
aquesta depuradora pugui ser una realitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sr. Marí
i Ribas, té la paraula.

EL SR. MARÍ I RIBAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Per agrair-li la resposta i la
feina que fa l’Ibasan i la Conselleria de Medi Ambient en
aquesta necessitat, i dir-li només una cosa: insisteixin a
l’Ajuntament de Sant Josep, perquè, com ens passa de vegades
en altres infraestructures també, sobretot escolars, i en aquest
cas també de la depuradora, de vegades la diligència d’aquest
ajuntament en aportar allò que li toca, els terrenys necessaris,
retarda tant els projectes, que de vegades arribam massa tard.

Per tant, jo esper que sigui així, esper que arribin a trobar
aquest terreny adequat, i que es pugui per tant complir aquesta
tan important infraestructura. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Ribas. Sra. Consellera de Medi
Ambient, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, molt breument, dir que
efectivament jo esper que el fet que hi hagi una pregunta a
aquest parlament suposi un incentiu perquè l’Ajuntament de
Sant Josep realment vegi la necessitat de colAlaborar amb
aquest govern en aquest cas concret per la depuradora de Cala
Tarida, perquè crec que és una necessitat per als ciutadans
d’aquesta zona de Sant Josep. Jo esper que això sigui instar
aquest ajuntament a la colAlaboració, com dic, amb Ibasan i per
tant amb el Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.13) Pregunta RGE núm. 3518/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa
a valoració de la temporada turística del 2001.

I passam a la pregunta número 13, 3518, relativa a valoració
de la temporada turística del 2001, que formula l’Hble. Diputat
Sr. Joan Marí Serra, del Grup Parlamentari Socialista, que té la
paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, com és conegut, ja
estam a l’últim tram de la temporada turística 2001, i entenem
que ja es pot  fer un primer avanç de quins han estat els
resultats, tant en nombre de visitants com en resultats
econòmics de la temporada. Tots hem pogut veure com
aquestes últimes setmanes es venien fent valoracions per part
de diferents sectors, i donant xifres que moltes vegades eren
contradictòries unes amb les altres, la qual cosa creava
confusió a l’opinió pública de les nos tres illes. I és per això que
des del Grup Parlamentari Socialista li demanam si des de la
Conselleria de Turisme se’ns pot donar un avanç oficial de
quins han estat aquests resultats durant la temporada 2001.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Serra. Sr. Conseller de Turisme, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diput at, efectivament les
xifres les tenim del mes d’agost, i ja són unes xifres
suficientment significatives per saber com evolucionaran
aquesta temporada.

En relació a arribada de turistes, al mes d’agost estàvem a
un +0,2% a totes les Illes Balears. Quant a despesa total en
relació a l’any passat, estàvem al voltant d’un +7,2%, i quant a
ocupació laboral, que és un altre indicador que nosaltres també
analitzam constantment, tots els mesos de l’any havien pujat en
relació a l’any passat, i concretament al mes de juliol estàvem
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a un +4,5% en relació a l’any passat, i al mes d’agost estàvem
a un +3,6% en relació a l’any passat. El mes de setembre també
ha tengut un bon comportament. La primera quinzena d’octubre
pareix ser que també tendrà un bon comportament. Per tant,
podríem dir que havent més gent ocupada, més ingressos, amb
igual de turistes que l’any passat, l’economia i l’activitat
turística de les Illes Balears és una activitat que està sana, i que
a més és més rendible que als anys anteriors. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. El Sr. Marí i Serra
no vol intervenir.

I.14) Pregunta RGE núm. 3511/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a constitució dels consells escolars insulars i municipals.

Doncs la pregunta número 14 ha estat ajornada amb temps
i forma pel Govern. Per tant el torn de preguntes està esgotat.

II.- Moció RGE núm. 3499/01, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a anulAlació de l'adjudicació de l'ampliació
del Port de Ciutadella, derivada del debat de la interpelAlació
RGE núm. 2069/01.

I passaríem al següent punt  de l’ordre del dia, que és la
moció 3499, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a anulAlació de l’adjudicació de l’ampliació del port  de
Ciutadella, que és derivada del debat de la interpelAlació 2069.
Per defensar la moció el Sr. Camps, en nom del Grup Popular, té
la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, presentam
aquesta moció, derivada de la interpelAlació sobre l’ampliació i
adjudicació del port  de Ciutadella, amb l’intent de veure si és
possible arribar a un acord. El Govern balear, després de més de
dos any s de pacte d’esquerres no compta, veim, amb cap
política portuària, i més concretament ho podem constatar pel
que fa al port  de Ciutadella, que després d’haver anulAlat
l’adjudicació legal del concurs, només ha estat capaç de
convocar un altre concurs per determinar un pla d’usos teòric
per 12 milions de pessetes, com hem sentit, que serà inútil
perquè no dóna cap solució als molts de problemes que avui té
plantejats el port  de Ciutadella. Fum de formatjades, com deim
a Menorca. Només diverses coses per recordar: recordem
l’espectacle dia 22 de juliol, amb mot iu de la tradicional
processó de la Verge del Carme, quan les autoritats, entre elles
la presidenta del Consell Insular de Menorca, Sra. Barceló,
varen haver d’esperar més d’una hora i mitja a la badia, perquè
el trànsit, la situació caòtica que s’havia creat dins el port de
Ciutadella, no presentés perill per a les barques; espectacle,
creieu-me, més digne d’una pelAlícula de Fellini dels anys 50 que
d’una de Menorca del segle XXI.

També hem vist durant aquests mesos, i encara ho veim, la
saturació de vaixells al port, i atès que no podien amarrar, com
fondejaven a les platges de Santandria, sa Caleta, també

sobretot -i açò és més greu- a les platges verges de Son Saura,
Cala en Turqueta i Macarella. Aquesta és una política de
preservació de platges verges que fa tota una conselleria verda
de Medi Ambient, amb el consentiment del Consell Insular.

A més, veim com la càrrega de combustible es fa
directament des dels camions cisternes sense cap tipus de
prevenció, i a mi m’agradaria que el conseller de Treball absent
prengués nota per prendre les mesures adequades; o com els
passatgers es remullen quan plou, o han de suportar el sol que
cau a plom a l’estiu perquè no hi ha cap estació marítima, també
demanada insistentment per l’Ajuntament de Ciutadella i pel
nostre grup al Consell Insular de Menorca, que diuen “ara ho
farem”, “ara ve”, però no arriba.

Ara mateix assistim embadalits al culebrón en què s’ha
convertit la concessió d’amarraments del catamarà Turbocat,
que pretén unir Menorca, Alcúdia i Ciutadella. El director
general de Ports i Litoral, en Nofre RulAlan, famós per la seva
alegria verbal, a més de contradir i enfrontar-se constantment
amb l’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella, és a dir
dels seus propis, també va dir que hi havia un informe tècnic de
la Capitania Marítima que prohibia l’amarrament del vaixell
Turbocat, embolicant una vegada més la consellera de Medi
Ambient, i també tota una presidenta del Consell Insular de
Menorca, Sra. Joana Barceló, que amb el seu estil que la
caracteritza va dir: “si l’informe fos favorable, ara mateix hi
hauria l’amarrament”. I quina barra! El pobre capità marítim va
quedar ben descolAlocat, perquè senzillament no havia fet cap
informe. Pilotes fora, i cortina de fum.

El projecte adjudicat legalment al març del 99 per ajustar-se
a les bases del concurs, sí que cobria les necessitats i
possibilitats d’unes futures infraestructures portuàries
adequades. La convocatòria de concurs donava resposta
d’aquesta manera a una llarga demanda de la població de
Ciutadella, i pretenia resoldre diverses qüestions. Una era
garantir la seguretat del port  de Ciutadella, l’objecte el fenomen
de rissagues, garantir les condicions i la seguretat del trànsit
portuari comercial, permetre el desenvolupament de turisme
nàutic i millorar les comunicacions portuàries, i
conseqüentment la millora de l’economia de Menorca.

El Govern anterior, del qual m’honora haver format part,
tenia clar que les Illes, i més concretament Menorca,
necessitava créixer en qualitat, i apostar per la
desestacionalització, que permetés creació de llocs de feina més
estables i durant tot  l’any. Aquesta política significava apostar
decididament per un nou model turístic, que preservés zones
verges i platges, i va aprovar per açò les DOT, perquè des de
cada illa fos possible un creixement equilibrat del seu propi
territori. Tenia com a objectiu prioritari el manteniment del camp
menorquí com a valor patrimonial i paisatgístic, aplicant un pla
agroambiental ramader per l’illa de Menorca, el mateix que dia
1 de febrer del 2000 es va aprovar amb proposició no de llei ,  i
dotat amb l’esquifida xifra de 75 milions de pessetes, totalment
i absolutament insuficient per al manteniment d’aquest valor
ecològic i paisatgístic tan important com és el camp de
Menorca.
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I aquesta política de desestacionalització amb qualitat
significava l’aposta per dotar Menorca d’unes infraestructures
portuàries que permetessin incorporar la nostra illa al triangle
de les rutes nàutiques del sud de França, nord d’Itàlia,
Catalunya i Balears, que s’aturen a Mallorca i obvien Menorca
precisament per manca de ports convenientment dotats.
Aquesta política de desestacionalització amb qualitat
significava la dotació de camps de golf, regats amb aigües
depurades que ara van a la mar, i que convoca un turisme d’alt
poder adquisitiu i que molt bé vendria a Menorca. Aquesta
política de desestacionalització amb qualitat vol un turisme de
segona residència que significa, perquè ens entenguem, tot el
contrari del que de vegades ens ve, anglesos, que sols mengen
patates fregides amb ketchup  i coca-cola. I l’exemple el tenim a
la costa sud de França, que deu el seu equilibri territorial, en
bona part, perquè ha optat  per un turisme residencial de
qualitat, el 80% d’habitatges ocupats regularment pels seus
propis propietaris.

I a més, dues eren les condicions bàsiques perquè el
projecte es dugués a terme: que les empreses adjudicatàries
tinguessin capacitat tècnica i financera -i aquesta, la UTE del
Gran Port l’acomplia- i d’aquesta manera el projecte,
pràcticament s’autofinançava. Qüestió per a nosaltres molt
important, per a un govern pobre d’una comunitat rica a què
ens havia arraconat el PSOE durant els seus més d’onze anys
de govern discriminatori de la nació. És clar que a partir d’ara el
Govern balear serà més ric, és clar que ara poden escometre
aquestes infraestructures, i jo m’alegraria que així fos, però açò,
precisament, el que m’agradaria és que em diguessin ara,
clarament, si volen o no volen el braç exterior del port, si volen
o no volen un port esportiu a Cala en Busquets. I si és així, si
ho volen, ara tenen una oportunitat de fer-ho amb diners
públics o anar d’acord amb l’adjudicatari del concurs, que ha
dit públicament que està disposat a reduir una tercera part la
urbanització, que hi vagin d’acord.

I és per açò que nosaltres presentam aquesta moció, que ve
com a conseqüència de la interpelAlació presentada l’altre dia,
en la qual es dicta que el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears que l’acord amb l’Ajuntament de
Ciutadella de Menorca iniciï conversacions amb l’empresa
adjudicatària del concurs d’ampliació del port  de Ciutadella, per
tal de trobar una solució dialogada que possibiliti la regulació,
la realització de l’ampliació d’infraestructures portuàries en el
port  de Ciutadella. És a dir, una cosa, aquesta, o bé que ho
facin amb diners públics, ara que seran rics i que tendran una
bona possibilitat d’inversió; facin un port, facin unes
infraestructures portuàries adequades a la Menorca del segle
XXI i facin una rada portuària a Cala en Busquets. Crec que
tenen aquestes dues i m’agradaria que amb qualsevol de les
dues hi estiguin d’acord i amb disposició de donar-los suport.

Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Camps. ¿Grupos que desean intervenir para fijar
la posición? Por el PSM-Entesa Nacionalista, tiene la palabra el
Sr. Portella, el Sr. Bosco, perdón, el Sr. Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. En aquest període de sessions és la segona o la
tercera vegada que el port de Ciutadella és present en aquesta
cambra, i jo voldria, abans d’entrar en el que és la moció,
explicar un poc la història del concurs de l’adjudicació per a
l’ampliació del port de Ciutadella.

El PP, l’any 1991, quan es va presentar a les eleccions es va
presentar amb dues úniques propostes, i xerram de fa deu anys,
del 91, ampliar el port  de Ciutadella i baixar els imposts. I a partir
d’aquí el PP va començar a treballar, estudiant i solAlicitant
informes sobre les rissagues que pateix el port de Ciutadella,
com afectaria aquesta ampliació del port; com els efectes sobre
l’economia de Ciutadella i sobre l’economia de Menorca, la
important competència que faria als maonesos amb aquest gran
port  que tendríem a Ciutadella, i que fins i tot a Maó, gairebé,
que l’hauríem de tancar, perquè el gran que seria el port de
Ciutadella permetria que tot  el que en aquests moments va a
Maó pogués venir a Ciutadella.

Així varen partir amb aquesta proposta d’ampliació del port;
nosaltres sempre l’hem qualificada de desbaratada per la
magnitud de les propostes  que feien i pels efectes que tendria
sobre el medi ambient aquesta proposta que feia el Partit
Popular. A la vegada, es va començar una campanya de bons
i dolents, els bons eren els que estaven a favor del port, i per
tant bons ciutadellencs, i els dolents els que hi estàvem en
contra, i per tant érem quasi maonesos. I així ens va venir el
Partit  Popular, amb una bona campanya va arribar a les
eleccions del 95 amb un port  sense adjudicar i amb un concurs
que varen haver de declarar desert per dues vegades, per la
manca de solvència de les empreses que s’hi presentaven.
Evidentment, al tercer concurs ja es varen fer unes bases on
s’acceptaven la majoria d’alAlegacions que presentaven les
empreses que s’hi volien presentar, per tal de fer més fàcil que
aquestes empreses poguessin concórrer i se’ls pogués
adjudicar el concurs per a l’ampliació del port de Ciutadella. I
paralAlelament es varen començar les expropiacions, les
expropiacions no, les compres de terrenys per a l’ampliació del
port per part de l’Ajuntament de Ciutadella.

I aquí és on alguns, a Ciutadella diuen que els de sempre,
varen començar a guanyar: que terrenys comprats el 97, el 96,
a 10 milions de pessetes es venien a l’ajuntament tres anys
després a 350 milions de pessetes. I aquí varen començar els
negocis i l’especulació dels terrenys.

Jo no entenc com és que el Partit  Popular a qualsevol
problema, ja sigui econòmic o ja sigui laboral, ho resolen amb
una urbanització; nosaltres no entenem com tots els problemes
que els turistes que venen al port  de Ciutadella, que arriben al
port de Ciutadella, que es banyen quan plou, que no tenen
oportunitat  d’anar al lavabo, tot açò s’hagi de solucionar amb
una urbanització i un camp de golf. Nosaltres creim que hi ha
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urbanitzacions més simples, més senzilles, més adequades al
que és el port  de Ciutadella i més adequades al que és el port i
al que és la ciutat de Ciutadella, que no el que planteja el Partit
Popular. Miri, el fet que no hi hagi estació marítima i que no hi
hagi lavabos al port  de Ciutadella, la Sra. Rosselló fa dos anys
que ho gestiona, però vostès ho varen gestionar setze anys
aquest port, i fa setze anys que es troba amb la mateixa situació.

I avui el Partit  Popular ens ve amb la proposta d’arribar a
acords amb l’empresa a la qual es va adjudicar el projecte.
Nosaltres entenem que aquesta proposta de consens, aquesta
proposta de diàleg, aquesta proposta de participació s’havia
d’haver fet abans de l’elaboració de les bases, abans d’aprovar
les bases, i sobretot, abans d’adjudicar el projecte d’ampliació
dels ports. Però vostès sempre van jugant la política de bons i
de dolents, o estàs amb nosaltres o estàs en contra, aquí no hi
ha matisos que valguin, quan nosaltres entenem que un
projecte d’aquesta envergadura havia de ser consensuat
perquè, com es va demostrar després, no agradava ni a bona
part de la militància del Partit Popular. I la prova va ser les
escissions que arrel d’aquest projecte, supòs que entre d’altres
coses, va tenir el Partit  Popular a Ciutadella, on, d’un partit,
se’n varen presentar tres. I que el Partit Popular, a part d’açò,
va presentar el projecte del port  com un referèndum, va
presentar les eleccions com un referèndum al poble de
Ciutadella de si volien o no l’ampliació del port; i és evident
que aquest referèndum el varen perdre. I jo vull recordar i ja ho
vaig dir a la interpelAlació, la publicitat que va posar l’empresa
a la qual s’havia adjudicat el projecte el darrer dia de la
campanya electoral a tots els mitjans de comunicació de
Menorca, lloant les grandeses de l’ampliació del port de
Ciutadella, amb una manera de fer campanya subliminal per al
Partit Popular.

Però, com li deia, el consens havia d’haver arribat abans,
havia d’haver arribat dins el propi Partit  Popular amb els altres
grups polítics de l’Ajuntament de Ciutadella i sobretot amb les
empreses i els usuaris del port, així com amb tota la societat de
Ciutadella; perquè el que vostès plantejaven, una urbanització
de 5.000 places, no només afecta el port sinó que afectava tota
Ciutadella i diria que gairebé tota Menorca.

El secretisme més absolut va ser el que va seguir
l’elaboració de les bases i l’adjudicació de la proposta, on no
varen tenir oportunitat de participar -per suposat que no ens hi
deixaren participar a l’oposició-, però és que ni tan sols ens
informaven de les reunions que hi havia. Les actes d’aquelles
reunions les hem conegut gairebé quan ja estava tot cuit, i no
ens varen deixar participar ni ens varen deixar opinar, ni varen
tenir en compte res del què, des d’aquell moment a l’oposició,
es plantejava des de l’oposició. Per tant, de aquellos polvos
vinieron estos lodos, i nosaltres hem dit sempre que de cap de
les maneres estaríem d’acord amb aquell gran projecte, i és
evident que des del Parlament, quan es va plantejar la
modificació de les Directrius d’Ordenació Territorial, perquè
també hem de recordar que el port de Ciutadella necessitava
una excepció per poder-se tirar endavant a les Directrius
d’Ordenació Territorial, per tant tota la costa estava salvada
amb una franja de 500 metres, menys el port de Ciutadella que
se’l salvava perquè s’hi pogués fer aquest projecte. Per tant,

enteníem que no mereixia Ciutadella aquesta excepció, que
volíem ser tractats com la resta del territori de les Illes Balears,
per tant amb una franja al costat de la mar protegida i que no hi
cabia una nova urbanització de 5.000 places.

Per tant, Sr. Camps, de cap manera podem donar suport a la
seva proposta, perquè el diàleg era abans que s’havia d’haver
tengut, amb totes les associacions implicades, amb tots els
sectors afectats, fins i tot  amb l’oposició i també dins el propi
Partit  Popular, i perquè creim que aquest projecte que presenta
la UTE Gran Port no és un projecte que necessita Ciutadella.
Ciutadella no necessita un camp de golf, Ciutadella no
necessita un port esportiu com el que vostès volen fer, ni
necessita 5.000 habitants més a una nova urbanització perquè
la saturació que vivim a l’estiu pens que ja no és suportable i,
per tant, no cal ficar més pressió sobre la ciutat de Ciutadella.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Gomila. Por el Grupo Parlamentari Socialista,
tiene la palabra la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Jo
supòs que és perquè parlam de ports que avui el portaveu del
Partit Popular ens ha fet un vertader exercici d’allò de navegar
por los siete mares; perquè, vertaderament, i entenc que és
difícil defensar la postura de la moció que avui presenta, però
ni l’ha gosada dir ni citar, han donat voltes a la mata, qualsevol
cosa, a qüestions de gestió que, evidentment, haguessin de
parlar d’anècdotes de gestió, fins i tot  de concepcions, en
podem parlar, en podem parlar, perquè vàrem arribar
vertaderament a situacions bastant kafkianes, al marge de la llei,
en situacions de responsabilitat molt greu que va tenir l’anterior
govern; però jo no vull parlar ni tan sols de les dificultats de
gestió que va tenir el Partit Popular en matèria de ports.

El que sí, vertaderament, és bastant còmic, per no dir
patètic, és que un senyor, i sort que teníem a Menorca un
conseller al govern, sort d’açò, perquè un dels projectes claus
més importants d’estació marítima, de braç, de ports esportius,
de camps de golf, ho va deixar tot aclarit, absolutament tot
aclarit. Amb vuit anys, quatre de vostè seure al govern, i
repetesc, sort que el teníem a vostè, no varen ser capaços més
que de treure tres mesos abans de la convocatòria electoral
adjudicar la redacció d’un projecte, ni tan sols adjudicar obres.
Açò, i ho hem de recordar, és l’actuació i el govern del Partit
Popular. Amb set anys de parlar de port, amb majories
absolutes per tot, varen ser capaços de tres mesos abans de la
convocatòria electoral treure la redacció del projecte, ni tan sols
obres. Enhorabona, Sr. Camps, eficient, ràpid i clarivident!

I avui ens ve a parlar del gran projecte del Partit Popular, no
se’n recorda que va perdre les eleccions a partir d’un
referèndum claríssim a Ciutadella entorn al port i al seu projecte,
que el va dur bàsicament vostè?
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A partir d’aquí, en aquests moments, quina és l’actuació?
L’actuació, hi ha convocat un concurs d’ordenació de port, es
redactaran projectes i s’adjudicaran obres, amb una legislatura,
amb una legislatura, Sr. Camps, no en necessitarem dues per
convocar un concurs per redactar un projecte. I a partir d’aquí
en parlarem. Però hi haurà, com a mínim, i estam convençuts,
que hi haurà obres.

I avui el Partit  Popular, què ens demana, perquè no ha gosat
dir-ho el portaveu del Grup Popular? Qualsevol ho diu! Ens diu
que ens posem d’acord amb l’empresa adjudicatària del primer
projecte, de la redacció del primer projecte, perquè tirem enrera
tot  el fet durant aquests dos anys de redacció d’un pla d’usos.
Per què ens demana açò després de dos anys? Quan fa que
varen convocar el projecte de redacció del pla d’usos del port?
Per què no el varen oferir? Per què no ho va demanar en el
moment que es convocava aquesta redacció del projecte? Ens
ho demanen ara, quan vertaderament veuen ara que tenim i es
presentarà en molt poc temps el que serà el projecte de
modificació de tot el port; de la part antiga, de la part nova,
donant cobertura a un gran acord, a tot el que estiguem d’acord
tots. I hi ha prou feina a fer en el port  de Ciutadella, prou
inversió a fer en el port  de Ciutadella perquè prioritzem la que
hi estiguem d’acord tots, tant vostès com nosaltres, amb les
coses que tots hi estam d’acord. I començarem per aquí, i a
partir d’aquí hi ha prou pactat d’inversió pública que el Partit
Popular va ser incapaç de fer i que s’anirà realitzant. Però açò,
i per treure el màxim acord possible, s’ha fet aquest sistema de
redacció de pla d’usos, i a partir d’aquí adjudicació de projectes
i adjudicació d’obres.

Per tant, quina era la finalitat en aquests moments de
demanar que aturem i comencem a pactar una altra vegada amb
els anteriors? Retardar, retardar. Ara, el Partit Popular que,
evidentment, els interessos partidistes pesen molt més que els
interessos de defensa dels ciutadans de Menorca, l’únic que
volen és retardar, tirar endavant una línia de treball que s’ha
acordat, i que donarà resultats. I a partir d’aquí, Sr. Guillem
Camps, nosaltres no retardarem res, el compromís nostre és
acabar i tancar aquest projecte, i no només el projecte, sinó fer
i començar obra. I a partir d’aquí, per açò mateix, no retardarem
res en cap moment.

Se’ls ha convidat a l’acord, hi varen participar a les primeres
jornades de participació ciutadana, cosa que mai no havia estat
capaç de fer el Partit Popular. I repetesc, hi ha coses en què no
hi estarem d’acord, hi ha coses en què no hi estarem d’acord,
però n’hi ha tantes que hi estam, hi ha tanta obra necessària
que s’ha de fer que hem de començar, i no podem retardar més.
No podem començar la casa sempre per la finestra i començar
en el que hi ha desacord, que és el que vostès, evidentment,
pretenen.

Per tant, Ciutadella, i en aquest moment el port de Ciutadella
és prou important i duim massa anys de retard, encara que
tenguéssim un conseller del Partit Popular en el govern, massa
anys de retard, Sr. Camps. A partir d’aquí, en aquesta
legislatura hi haurà projectes i hi haurà obres, cosa que no
varen ser capaços de fer, i en aquesta legislatura es farà; jo els
convit que se sumin a l’acord del que en aquests moments es

plantejarà com a pla d’usos del port i redacció de projecte; hi
haurà altres qüestions que vostès veuran i que en aquests
moments es poden retardar, però jo els convit que retirin
propostes  que l’únic que fan és retardar l’inici d’obra, i
evidentment per aquí no hi passarem, els interessos del port i
de la gent de Ciutadella seran prioritaris; cosa que amb vostès
evidentment, i els ciutadans així ho varen entendre, mai no ho
han estat, sempre han pesat els interessos del Partit. I a partir,
d’aquí, repetesc, no hi haurà en absolut acord, perquè
l’objectiu és clar, aclarir els problemes del port  de Ciutadella, i
ho farem Sr. Camps.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Barceló. Por contradicciones, el Sr. Camp s tiene
cinco minutos.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El PSM-
Esquerra Unida Entesa, no sé què era, dia 12 del 2 del 93 estava
d’acord amb un port  exterior i no volia la ronda, vostès estan
canviant. En qualsevol cas, admet que sigui el seu discurs, que
no vulgui fer res i que els va bé un creixement zero; vostè deia
5.000 habitants, amb la reducció d’un terç van a 3.000, és tot  el
que han fet durant aquest any a Ciutadella i a Menorca. De què
s’espanten un creixement? Un creixement que, a més, va tenir
com a base el Pla general del 88 que ho va fer el Partit Socialista
Obrer Espanyol, què ens ve dir a nosaltres, nosaltres vàrem
reduir la densitat i l’ocupació, i nosaltres el que volem és un
projecte global amb qualitat turística. I per açò necessitam un
dic i un por esportiu, coses que ni la Sra. Barceló ni vostè
m’han dit que volien, cosa que sempre, si no ho he de llegir, es
varen posar i mostrar a favor a l’Ajuntament de Ciutadella. En
el 93, el 94 i fins i tot  la Sra. Joana Barceló va sortir amb el
programa del PSOE, de què impulsarem la construcció del dic
exterior amb ús operatiu per a ús comercial. Són vostès que han
canviat, nosaltres no hem canviat.

I nosaltres, jo, el govern del qual jo formava va presentar un
projecte que donava una solució definitiva al port de
Ciutadella, amb unes infraestructures adequades per a
creixement amb qualitat, amb una preservació també de l’entorn.
I nosaltres pensam que açò era una bona oferta de
desestacionalització turística, i açò nosaltres, ho vàrem retardar
en començar les obres, com diu la Sra. Barceló, és que dia 6
d’octubre presenten, a corre cuita, en base a no sé què, per
aturar el port  de Ciutadella. I és clar que no hem començat, si
vostès ho han aturat; na Joana Barceló és la gran aturadora del
progrés de Ciutadella, i açò crec que el temps n’hi donarà
compte.

Joana Barceló xerra del taller d’usos del port; també l’han
pagat, 12 milions de pessetes perquè diguin el que vostès
volen que digui. I a quina reunió? Primera reunió, 60 persones,
açò és el gran consens social, triades a dit i amb la lliçó ben
apresa; segona reunió, 30 persones; segona reunió, 30
persones. Quants del Partit Popular? Un a la primera reunió, cap
més. Açò és el gran consens que vol?
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Jo ja li he dit, a veure si estaven d’acord amb el dic i amb el
port  esportiu; els he dit que, a més a més, ho podien fer amb
diners públics; he dit que ara tenien l’oportunitat  d’anar
d’acord també amb una empresa que tenia capacitat tècnica i
financera per dur-ho a terme.

I, Sra. Barceló, no conti romanços perquè el que està ben
clar és que vostè ha posat  el fre al progrés de Ciutadella. I per
cert, de qui va guanyar a Ciutadella jo no en tenc cap dubte:
Joana Barceló, PSOE, 3.335; Guillem Camps, Partit Popular,
4.620.

Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Doncs, substanciat el debat
sobre la moció, hauríem de procedir a la votació. Senyores i
senyors diputats, poden procedir a votar.

Resultat de la votació: vots favorables, 22; vots en contra,
26; cap abstenció. En conseqüència, queda rebutjada la moció
3499, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
l’anulAlació de l’adjudicació de l’ampliació del port  de Ciutadella
de Menorca.

III.- Compareixença de l'Hble. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts, per tal d'informar sobre el nou sistema de
finançament autonòmic. Escrit RGE núm. 3408/01, presentat
pel Govern de les Illes Balears.

Passam al següent punt  de l’Ordre del Dia, que és la
compareixença del conseller d’Hisenda i Pressuposts per tal
d’informar del nou sistema de finançament autonòmic. El Sr.
Conseller d’Hisenda i Pressuposts, té la paraula.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Dia 27 de juliol
es va produir, en el si del Consell de Política Fiscal i Financera,
l’acord sobre el sistema de finançament de les comunitats
autònomes de règim comú. He pensat que era, sense cap dubte,
la meva obligació demanar la meva compareixença per tal
d’explicar quines actuacions hem dut a terme dins tot aquest
procés, quins contactes i conversacions hem mantingut i fer
una explicació als diputats del futur sistema de finançament
autonòmic.

Els vull dir que crec que hem fet des del Govern una feina
intensa, ens vàrem preparar molt bé per a aquesta negociació
del sistema de finançament i vàrem analitzar amb molt
deteniment tot el que havien estat els anteriors sistemes de
finançament, les bases negociadores dels anteriors sistemes de
finançament. No se sabia quan s’iniciaria el procés de
negociació, es va dir a un moment determinat que començaria
a finals de l’any 2000, es va parlar que seria a principis del 2001,

després es va dir que seria la primavera del 2002, i al final tot el
procés s’ha substanciat, bàsicament, el mes de juliol, obrint i
tancant -jo crec que excessivament aviat- les conversacions de
finançament.

En el Consell de Política Fiscal que es va celebrar la segona
quinze del gener, per analitzar la Llei d’estabilitat
pressupostària, ja alguns consellers vàrem manifestar la nostra
voluntat de mantenir contactes amb el Govern central per tal
d’anar avançant quines havien de ser les bases del futur
sistema de finançament. Hi va haver la proposta, per part del
ministre d’Hisenda, que se’ls fessin arribar els comentaris, les
reflexions, per part  de les diferents comunitats autònomes, i així
ho vàrem fer; dia 6 de febrer vàrem enviar un document amb
propostes  per començar a reflexionar amb bases del què
pensàvem que havia de ser el futur sistema de finançament
autonòmic.

Els he de dir que dins tot  aquest procés, al principi vaig
tenir la sensació d’una certa soledat, tot  l’interès estava centrat
en el que es denominava la cistella d’imposts, el model
Zaplana; l’interès dels mitjans de comunicació era saber quina
era la proposta de distribució d’aquests imposts, si volíem més
IRPF, si volíem determinats imposts sobre el consum, amb quin
percentatge; i va costar pena mantenir aquesta pressió, però
sempre vàrem ser o vaig ser escrupolós per intentar delimitar
que el debat s’havia de dur per un altre camí, inicialment. Això
era parlar del com s’havien de repartir les quantitats del futur
sistema, i pensàvem que era més interessant, en el primer estadi
de negociació, parlar del quant. I per què parlar del quant?

Precisament, perquè Balears és una comunitat autònoma
que ha tengut el creixement poblacional més gros de tota
Espanya. A l’actual sistema de finançament autonòmic, el que
va començar, el que es va firmar el setembre del 96, va començar
a regir l’1 de gener del 97 i ara acabarà, el 31 de desembre de
l’any 2001; dir que a l’actual sistema de finançament no es va
tenir en compte la població real de Balears, es va computar la
població del 1988. Pensin quina desproporció tan immensa, que
a  un sistema que es firma el setembre del 96 es computa la
població del 1988. Això era la qüestió fonamental per la qual
tres comunitats autònomes no varen entrar dins aquest sistema
de finançament, perquè, si recorden vostès, l’argumentació que
donava la Junta d’Andalusia era: no estan representats molts
de mils de representants de la comunitat autònoma
d’Andalusia.

Per tant, nosaltres pensàvem que era important incidir en
aquesta qüestió inicial del quant, i després parlaríem del com,
que també és important. Perquè nosaltres teníem un valor
afegit, és a dir, dins aquest període 88-1999 Balears havia
incrementat la seva població un 21%, quan la mitjana espanyola
estava envoltant el 3'4%. I per què no es va actualitzar la
variable de la població a l’actual sistema de finançament?
Senzillament perquè es va cometre l’error que nosaltres
intentàvem que no es cometés aquesta vegada; i va ser: no es
varen actualitzar les variables de població perquè hi va haver
un cert enlluernament del potencial de l’IRPF, i es va dir: no
actualitzam la variable de la població perquè aquesta pèrdua de
recursos que això suposarà es compensarà amb el potencial
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recaptatori que tendrà, sense cap dubte, l’IRPF. Per tant, crec
que això va ser en el seu moment un error, si s’hagués
actualitzat aquesta variable la quantitat de recursos s’hagués
incrementat notablement. Per tant, havíem d’intentar no caure
en el mateix error, no era fàcil.

Jo no vull descobrir res a ningú, ni fer de menys la nostra
autonomia, però nosaltres som una comunitat autònoma petita,
habitualment som el 2%, i tenir un paper dins la negociació on
hi havia quinze comunitats autònomes, doncs no era fàcil. Per
tant, ens vàrem separar d’aquesta línia argumental de parlar del
com, de cistelles d’imposts i de models Zaplana, i ens vàrem
centrar bàsicament, amb risc, això podia suposar que després
hagués pogut parèixer que no s’acceptava cap dels nostres
plantejaments i que totes les comunitats havien anat per una
via i nosaltres havíem anat per una altra, dir que amb aquest risc
vàrem intentar avançar en una altra línia argumental.

Dic que no era fàcil, no era fàcil perquè el Secretari d’Estat
d’Hisenda, el Sr. Jiménez Reina, havia declarat, aproximadament
onze mesos abans, que el nou sistema de finançament o el futur
sistema de finançament no suposaria més recursos a partir de
l’any inicial d’aplicació. I ho deia ben clar, se cediran imposts
sobre el consum; però això l’únic que farà serà substituir el que
són transferències, participació en ingressos de l’Estat,
subvencions, substituirem aquesta quantitat per participació en
tributs; per tant, no hi haurà un increment a partir de l’any
inicial.

Quina era la motivació per fer aquest plantejament inicial de
la població? Els ho deia abans, Balears, sense cap dubte, hi ha
els índex de l’Institut  Nacional d’Estadística, era la comunitat
autònoma que havia tengut el creixement més espectacular,
21% de creixement poblacional; Canàries, crec recordar, que era
14%; després hi havia Múrcia, crec que amb un 9%; i amb una
lògica, jo crec que difícilment discutible, és cert que es poden
posar altres arguments que nosaltres fèiem, que era: el sistema
de finançament serveix per finançar serveis que estan
directament relacionats amb la població que rep i que
consumeix aquests serveis, per tant, com més població més
finançament. Hi havia un altre argument, nosaltres el vàrem
utilitzar poc perquè pensàvem que podia servir més per fer
desqualificacions demagògiques, però hi havia un altre
argument que era l’evolució dels recursos de l’Estat, que
havien evolucionat molt per damunt de l’evolució dels recursos
autonòmics, però bé quan un firma un acord és risc i aventura
i per tant, ens pensàvem que si l’evolució dels imposts que
s’havia reservat el Govern central havien evolucionat millor no
hi havia res a dir.

No era una qüestió fàcil que s’acceptés que s’havia
d’aplicar el cens més proper, ara s’ha acceptat i sembla que de
bona fe, però quan un veia com s’anaven produint els fets el
mes d’agost del 99 amb unes declaracions que va fer el
Secretari General del Partit Popular, ho deixava molt clar i deia:
“la cuestión del censo electoral aplicable en cada momento
resulta una materia de la incumbencia exclusiva de las
comunidades autónomas, que deben aunar intereses y
consensuar una postura única al respeto”. Això era com dir
que era impossible posar-nos d’acord, per què? Perquè dins

aquesta evolució poblacional hi havia hagut comunitats
autònomes que havien incrementat molt la població, però també
n’hi havia que havien perdut població. Per tant, deixar això en
mans de les pròpies comunitats autònomes i la seva discussió
dins el Consell de política fiscal, era com dir o veure que era
impossible l’acord. Les comunitats autònomes que havien
perdut població farien valer la dispersió territorial, altres
elements que no tenien res a veure amb l’augment de població.

Quan vàrem analitzar com s’havia produït la negociació de
l’anterior sistema, vàrem veure que el Govern anterior també va
fer, del plantejament de la població, una reivindicació capital.
Tenc la impressió sense cap dubte, això és una impressió molt
subjectiva que aquest reconeixement de la població a la data
més propera a l’acord ha estat possible perquè al front del
Ministeri d’Hisenda hi ha hagut una persona més flexible, amb
un estil més negociador que l’anterior responsable d’Hisenda
el Sr. Rato. El Sr. Rato dia 28 d’agost de l’any 1996, ja ho
deixava molt clar: “El Vicepresidente Económico del Gobierno
Rodrigo Rato lo ha dejado claro, el criterio de población no
primará sobre el de territorio en la definición del nuevo
modelo”. Per tant, el seu Secretari d’Estat d’Hisenda, el Sr.
Costa: consideró que lo más prudente es mantener la actual
ponderación ante la falta de acuerdo sobre este asunto”. Per
tant, jo crec que ha incidit aquest canvi que hi ha hagut al front
del Ministeri d’Hisenda.

Després hi havia un altre aspecte important, és a dir, per una
banda reclamar que l’índex poblacional fos el més proper a la
firma de l’acord. Vàrem veure i es va produir el mes de maig
d’enguany declaracions del ministre d’hisenda, allà on
declarava la seva voluntat que el sistema de finançament
recollís la població a la firma més propera de l’acord. Aquesta
proposta evolucionava bé, després dins el mateix document
que vàrem remetre el 6 de febrer, vàrem plantejar una altra cosa
i he de reconèixer que aquesta proposta estava quasi
convençut que no s’acceptaria i era que no tenia cap sentit avui
una distinció que existeix amb les comunitats autònomes que es
coneixen com de via lenta i de via ràpida, dins allò que és la
distribució del finançament autonòmic a les comunitats
autònomes de l’article 143, la població pesa en el 64%, per
simplificar i per entendrer-nos, dins el 100% dels recursos es
reparteix bàsicament en el 64% per variable de població i a les
comunitats autònomes del 151 el pes de la població dins el
repartiment és el 94%, és una desproporció espectacular. Això
tenia sentit  quan les comunitats autònomes tenien diferents
sostres competencial, però no tenia sentit avui, perquè totes les
comunitats tenen després d’haver-se transferit la competència
d’educació, tenen la mateixa assumpció de competències i a
més les competències que tenen les comunitats autònomes que
no tenen les altres, sanitat, institucions penitenciàries, policia
autonòmica, administració de justícia, totes aquestes
competències estaven finançades fora del sistema. Per tant,
vàrem pensar que no hi havia cap justificació de mantenir
aquesta diferència entre comunitats del 143, amb un pes de la
població del 64% i comunitats del 151 amb la variable de
població del 94%.

Per tant, això va ser una segona proposta i els he de dir que
creia que no tendria gaire èxit, perquè lògicament nosaltres
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havíem fet molts de números i acceptar la població de 1999, el
darrer cens que va tancar l’Institut Nacional d’Estadística, dins
el repartiment de competències comuns, passar del 64% al 94%
ens suposava un increment de finançament a partir de l’any 1
considerable. Ens preocupava també que dins aquest nou
escenari o possible futur escenari, hi havia comunitats
autònomes que desequilibraven completament, quines eren?
Era bàsicament la comunitat autònoma de Madrid, guanyava
molt València i Múrcia, per tant, quan varen veure les quantitats
que havia d’aportar el Ministeri d’Hisenda, si acceptava això
sortien molt de les previsions que havien vistes vàrem pensar
que això possiblement no anés endavant. La nostra sorpresa va
ser que aquesta, dins allò que varen ser les reunions es va
acceptar la proposta i es va dir, jo crec que també tenia lògica
que s’acceptés en el sentit  no hi havia aquesta diferència de
competències es va dir la població pesarà en el 94%.

Jo som una persona que no som molt donada a les eufòries
o manifestar excessiva alegria per les coses, cadascú té el
caràcter que té, però en aquells moments els he de dir que vaig
tenir una eufòria continguda i vaig dir si això surt bé serà
espectacular, quan les coses evolucionen massa bé, un s’ha de
començar a preocupar, perquè ja només poden evolucionar
malament, per tant, lògicament hi va haver un moment
determinat, que ja els ho explicaré, però que es va espenyar. Els
he de dir que també dins aquest procés, el que era el debat, el
diàleg, les converses del finançament autonòmic, jo els he de
dir que vèiem preocupació com ens acostàvem a l’estiu i no hi
havia encara cap data concreta per una possible reunió per
començar a parlar, el Govern central va començar a obrir
negociacions amb el Partit Socialista, va obrir negociacions
amb Convergència i Unió i davant tot  això la meva actuació va
ser posar-me en contacte amb el Secretari d’Estat d’Hisenda,
demanar-li una reunió per tenir l’oportunitat d’explicar-li quins
eren els nostres plantejaments i les nostres idees.

Ho he dit ja moltes vegades i ho repetiré aquí, la meva
relació de Conseller d’Hisenda amb el Secretari d’Estat
d’Hisenda, Sr. Jiménez Reina va ser magnífica, vaig aprofitar per
dir-li en el debat que vaig tenir en el Senat al Ministre, la
colAlaboració que vaig tenir en poder aportar, independentment
dels resultats que després lògicament no varen ser tot així com
nosaltres volíem, però és cert que en el moment de demanar
aquesta reunió ens varen donar aquesta oportunitat, segons va
manifestar ell en aquesta primera reunió el 12 de juny, vàrem ser
segons les seves paraules, la primera comunitat autònoma que
va establir un contacte bilateral amb el Ministeri d’Hisenda,
vàrem mantenir una reunió amb el Secretari d’Estat d’Hisenda
i amb persones del seu equip dia 12 de juny, en vàrem mantenir
una segona dia 2 de juliol, que desgraciadament no va ser amb
ell, va ser amb el Secretari General del Consell de Política Fiscal,
perquè el dia abans havia presentat la dimissió.

També vàrem mantenir molts contactes amb altres
comunitats autònomes, vàrem mantenir reunions bilaterals amb
la Generalitat de Catalunya, amb la Generalitat Valenciana, jo
pensava que era especialment interessant conèixer l’opinió i
intentar que determinats plantejament que es poguessin fer des
d’aquí, fossin assumits per aquests responsables de
comunitats autònomes importants, dins allò que és el concert

autonòmic i també amb el valor afegit que suposa que
representessin a partits polítics diferents, Convergència i Unió
i Partit  Popular vàrem tenir una bona comunicació amb el
Conseller Mas i posteriorment amb el Conseller Oms i amb el
Conseller de la Generalitat de Catalunya el Sr. Ramos.

Per tant, crec que els contactes, les opinions, les
influències, fins i tot, recordar com a anècdota si algú va seguir
el tema del finançament autonòmic, d’allò que va sortir als
mitjans de comunicació, quan es fa fer una reunió aquí a Palma,
allà on va assistir el Conseller de la Generalitat de Catalunya i
el Conseller de València, a la roda de premsa es va escenificar
una discrepància, quina va ser? Nosaltres seguíem en aquell
moment insistint que el més important era parlar de quan i
després parlaríem del com, en aquesta roda de premsa hi érem
presents tots tres, el Conseller de la Generalitat de Catalunya va
t robar que això no era el més important, el més important era el
potencial futur de la cessió dels nous tributs sobre el consum,
pocs dies després set o vuit dies després em va sorprendre
molt gratament veure unes declaracions seves damunt la
premsa escrita on deia, ara és el moment de començar a parlar
del quàntum, jo des del primer moment ho vaig dir, ara és el
moment i per tant, això volia dir que alguna cosa havia influït en
la seva opinió.

També vàrem comentar el tema de la població flotant, és
important que una comunitat com la nostra, que es pugui tenir
en compte el que és el consum de recursos i la relació que tenen
amb la tributació i l’increment de tributació perquè rebem 11
milions de turistes. Era difícil fer un plantejament de població
flotant dins el concert autonòmic, per què? Perquè un concepte
de població flotant s’ha mesurar a través d’indicadors
subjectius, però a més tenia un altre que dificultava que
s’acceptés com a tal especificitat, un índex de població flotant
beneficiava a Catalunya, València, Andalusia, Canàries i
Balears, a ningú més, per tant, el cavall de batalla relacionat amb
la població flotant va estar més dirigit a com es territorialitzaven
els tributs que es sabien sobre el consum.

Per tant, aquesta població flotant serà recollida perquè com
més gent consumeixi, em sap greu que tota la sessió dels tributs
que ens fan siguin socialment o perniciosos per a la salut o per
al medi ambient, però ara el que ens interessa és que la gent
fumi molt, begui molt d’alcohol, consumeixi molta electricitat,
compri molts de vehicles i posi molta benzina, no sé com això
casarà amb campanyes d’estalvi energètic, però en definitiva
bromes a part, dir-los que era important que quedés clarificat
que la recaptació territorial, l’impacte de la població flotant
s’havia de contemplar a través d’aquesta recaptació
territorialitzada.

Dins el procés negociador, aquestes converses que vàrem
mantenir amb el Secretari d’Estat d’Hisenda, ens varen plantejar
un tema allà on deien que, el Secretari d’Estat, nosaltres estam
d’acord que s’agafi la població més propera a la firma de
l’acord, estam d’acord que s’iguali, no té cap sentit  que existeixi
una diferent ponderació de la variable de població entre unes
comunitats del 143 i el 151, però una condició que no es pot
renunciar per part  del Ministeri, que era com dir una condició
que nosaltres posam i s’aplicarà i és que cap comunitat
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autònoma perd finançament pel fet d’haver perdut població. Bé
jo crec que si ho analitzam pot tenir una certa lògica, primer
perquè no hi ha cap comunitat autònoma que amb el nou
sistema de finançament vulgui assumir una pèrdua de
finançament. En segon lloc perquè es pot  argumentar que
efectivament pots haver perdut població i així com el Conseller
d’Educació ha de fer moltes infraestructures educatives per a
l’increment poblacional, si una comunitat perd baldament de 28
alumnes passi a 5 ha de mantenir la mateixa infraestructura i en
aquest moment el nostre plantejament va ser, d’acord nosaltres
no volem fer qüestió de conflicte el tema de la pèrdua de
finançament pel fet d’haver perdut població, però argumentam
que així com es reposen aquelles comunitats autònomes que
han perdut població, que teòricament haurien de perdre
finançament, se’ls reposa perquè no perdin, les comunitats
autònomes que guanyen població se’ls reposi fins a la totalitat
que els toqui.

Bé en aquell moment a la reunió no hi va haver una
contestació i després va ser amb una conversació telefònica
allà on ens varen exposar la possibilitat que s’atribuís a Balears
una participació inferior en els tributs que es cedien, cosa
absolutament inacceptable i en tot cas s’haurà d’aplicar una
regla de modulació. Aquest a regla de modulació en definitiva
i per simplificar el tema era i així ho diu el Ministre d’Hisenda a
la seva intervenció, es tractava d’evitar increments excessius,
aquesta regla de modulació el que diu és cap comunitat
autònoma podrà incrementar el seu finançament per damunt del
75% de mitjana i es posa una limitació màxima i és com a màxim
del que es pot  perdre és un 25% de la seva restricció financera
inicial.

Jo els he de dir que aproximadament estàvem parlant en
pessetes l’any 99 de 30.000 milions de pessetes i s’havien
d’actualitzar variables l’any 2002. Això suposava
aproximadament no poder guanyar 20.000 milions de pessetes
més, fins el darrer moment vàrem intentar que aquesta regla de
modulació es suavitzés i així aquesta variable de modulació
perjudicava clarament Madrid, València, Múrcia, tres
comunitats governades pel Partit Popular i perjudicava Balears.
L’increment de Madrid era el que feia difícilment assumible el
cost per part  del Ministeri d’Hisenda, per tant, què vàrem
pensar en el darrer moment de la negociació en grups del treball
del Consell de Política Fiscal? Vàrem fer una proposta allà on
demanaven la suavització d’aquesta regla de modulació, fent
una proposta gradual, gens maximalista, jo crec que amb molta
mesura, vàrem fer una proposta que només afectava a territoris
insulars i excloïa Canàries, per tant, si l’argument era: per culpa
de la comunitat autònoma de Madrid, si s’accepten aquestes
premisses el cost per a la hisenda estatal no és assumible idò
llevam Madrid.

Per tant, vàrem presentar aquesta proposta, es va produir
un fet curiós, em permetin que entri una mica de detall en els
racons. La negociació en el grup de treball del Consell de
Política Fiscal a un moment determinat el Conseller de la
Generalitat, bé aquesta proposta es va presentar el representant
del Ministeri d’Hisenda va dir que no l’acceptava i la reunió va
continuar i un moment determinat el Conseller d’Economia de
la Generalitat Valenciana diu: si qui ens fot aquest tema és la

comunitat autònoma de Madrid, per què no incorpora a la teva
proposta que només recull territori insular i només afecta
Balears, una expressió que també beneficiï a les comunitats
autònomes pluriprovincials, proposta intelAligent perquè això
beneficiava i feia entrar a la Generalitat Valenciana i feia fora
Madrid, comunitat autònoma uniprovincial. Vaig fer un segon
intent en el grup de treball del Consell de Política Fiscal i vaig
tornar presentar en els precs i preguntes la proposta, amb una
certa sorpresa per part del representant ministerial, que li va
cridar l’atenció la insistència meva en tornar a presentar una
proposta que no havia estat acceptada i automàticament va
agafar la paraula el Conseller de la Generalitat Valenciana dient
que assumia i acceptava la proposta que havia fet Balears, el
representant del Ministeri va mostrar una certa contrarietat i va
dir que deixava que fos el propi Ministre d’Hisenda a la reunió
del Consell de Política Fiscal i Financera de l’horabaixa qui
prengués una decisió. Després aquesta proposta lògicament el
Ministre no la va acceptar i no es va passar ni a votació.

Jo aquí vull reconèixer que no és fàcil dissenyar un model
de finançament autonòmic amb una realitat territorial diversa
com tenim a Espanya, és a dir, quan hi havia persones que
deien, condicionarà la seva posició el fet que hi hagi 5
comunitats autònomes governades pel Partit Socialista, vostè
es sotmetrà més a una disciplina de partit, bé jo no vaig tenir
cap dubte mai d’això i els puc dir que les estirades han estat
exactament les mateixes i aquí no s’està a color polític,
lògicament hi havia comunitats autònomes governades pel
Partit Socialista que havien perdut població i que no els
interessava gens la variable de població i es produïa un apunt,
una altra cosa són els resultats que la gent es posa un poc a les
ordres, però normalment a la fase prèvia de negociació la gent
vetlla més per als seus interessos que altra cosa. Per tant, jo
vull reconèixer que aquest sistema de finançament futur suposa
un canvi en relació a l’anterior, canvi que ja parteix amb un
increment de finançament a partir de dia 1 de gener, cosa que
l’actual sistema no era així.

A un document que ens varen enviar dia 25 de juliol, dos
dies abans de la reunió del Consell de Política Fiscal,
s’assenyalava quina era la quantitat de finançament que sortien
de Balears, que sortien del sist ema actual i quina era la quantitat
d’entrada, hi va haver una certa confusió perquè per part del
Ministeri es va fer, no sé si una roda de premsa o una nota de
premsa i va sortir reproduïda a tots els mitjans de comunicació
i es deia, això són les quantitats que rebran les comunitats
autònomes en el futur sistema de finançament. Això era un
error, no eren les quantitats que rebríem, eren les quantitats que
teníem actualment, per tant, la realitat era Balears acaba aquest
sistema de finançament amb 158.473,1 milions de pessetes i diu
el document del Ministeri: “dicha cifra, una vez aplicadas las
variables correspondientes al nuevo sistema de financiación
se transforma en las siguientes cuantías desagregadas por
conceptos”, i passa a 182.554, aquí dins hi ha inclòs el
finançament d’allò que s’ha calculat com a cost efectiu de la
sanitat.

Els vull aclarir que la quantitat que s’ha establerta dins el
Consell i que ha estat decidida unilateralment per part del
Govern central com a cost efectiu de la sanitat, no predetermina,
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ni prejutja quina serà la quantitat de cost efectiu a la negociació
de les transferències. En tot cas, com es va dir a la reunió del
Consell de Política Fiscal i així vaig demanar aclariment,
aquestes quantitats són orientatives d’allò que pensa el Govern
central de quin és el cost efectiu de la sanitat, que lògicament
es modificarà en funció de la negociació que es faci i
lògicament no es pot robar a una comissió mixta, que té
realment la capacitat decisòria a allò que és un Consell de
Política Fiscal que en definitiva és un òrgan consultiu i no
vinculant.

Ha de quedar constància que d’aquests 158.000 milions de
pessetes de sortida de l’actual sistema, finançament per a
competències comunes 83.000, entrada al nou sistema
finançament per a competències comunes 93.000. Dins el procés
negociador la reunió de política fiscal va ser dia 27 de juliol, un
divendres, la darrera reunió mant inguda amb responsables del
Ministeri d’Hisenda va ser el dissabte anterior i allà ens varen
fer una proposta que era fent, segons deia el responsable
d’hisenda, un gran esforç, ens oferia una millora del
finançament, sempre estic parlant de pessetes 99, que és el
document que ens han donat, ens varen oferir, fent un gran
esforç per part  del Ministeri d’Hisenda, una millora del
finançament del nou sistema de 4.500 milions de pessetes en
competències comunes. Jo li vaig agrair aquest gran esforç, li
vaig dir que per donar-me aquesta notícia bastava que ho
haguéssim comentat per telèfon i jo no m’hagués aixecat a les
sis del matí per anar a una reunió allà on la proposta era
absolutament inacceptable, insuficient i jo crec que era una
regressió molt grossa en relació a la situació actual. Tres dies
després aquesta proposta que eren 4.500 milions de pessetes
d’increment de la restricció financera inicial en competències
comuns, passava a 9.193 milions de pessetes. Insisteixo tot això
són pessetes 99.

Avui començam a conèixer unes evolucions que no coneixia
ni el propi ministeri quan es va fer la reunió del Consell de
Política Fiscal, evolució de l’IRPF Nacional, evolució del cistella
d’imposts, pensam que s’han pogut produir determinades
menysvaloracions en allò que és l’IRPF del 99 i de l’any 2000 i
això ens fa pensar, a l’espera de la concreció de les quantitats
que es sabran a comissions mixtes, ens fa pensar que tendrem
un increment de recursos superior al que teníem per escrit i  no
té res a veure, és a dir l’increment de les restriccions financeres
són les que són, el que passa que derivat d’aquesta possible
menysvaloració que s’hagi pogut produir l’any 99 i 2000 i en
aquest a evolució que ara es comença a conèixer de cistella
d’imposts i IRPF nacional, pensam que disposarem de més
recursos. En aquest moment les comunitats autònomes encara
no sabem quina és la quantitat exacta per procedir a l’elaboració
dels nostres pressuposts, es va presentar el pressupost general
de l’Estat la setmana passada, el finançament autonòmic està
dins una partida global unitària i si llegeixen la premsa
econòmica d’aquell dia a un mitjà de comunicació diu: cap
responsable ministerial va ser capaç, a preguntes dels mitjans
de comunicació, de fer una distribució d’aquest finançament
autonòmic per comunitats autònomes.Per tant, estam a l’espera
de conèixer exactament quines seran les quantitats.

Quins són els aspectes fonamentals del nou sistema de
finançament? Bé un aspecte fonamental és la integració en un
sol sistema de finançament de tots els recursos d’allò que fins
ara es rebien per sistemes diferents, és a dir, ara tendrem que
dins un sol sistema hi haurà finançament de competències
comunes, finançament de la sanitat i finançament d’Inserso.
Lògicament tot  està condicionat a l’assumpció de competències
de sanitat, tots els imposts nous que són objecte de la sessió,
també estan condicionats a l’assumpció de la competència de
sanitat. Per tant, si dia 1 de gener no tenim la competència, o dia
30 de juny no tenim la competència de sanitat, aquestes
participacions en tributs no es tendran. Existeixen tres fons, el
fons general, el fons de renda relativa i el fons per palAliar
l’escassa densitat de població, bàsicament el més important és
el fons general, que és el gruix del sistema, que són
aproximadament uns 5 bilions de pessetes, que aquests fons és
el que es distribuirà en funció de les noves variables de
població, 94% població, 4,2% superfície, 0,6% insularitat, 1,2%
dispersió nuclis de població. Després hi ha dos fons més, el
fons de renda relativa i és per beneficiar aquelles comunitats
autònomes en menor renda per habitant i després hi ha l’altre
fons de densitat de població, les quanties no tenen comparació,
estam parlant si no m’equivoco que el fons per palAliar
l’escassesa de població són uns 8.000 milions de pessetes.

Pel que fa referència al finançament de la sanitat i serveis
socials, la distribució del fons relacionat amb la sanitat es fa
tenint en compte el pes de la població, és a dir, la població
compte en el 75%, s’ha introduït una variable, jo crec que
positiva, de població de majors de 65 anys, que pesa el 24,5%,
sense cap dubte l’envelliment de la població fa que a partir dels
65 anys es dispara la despesa sanitària i farmacèutica en relació
a aquest segment de la població i també es té en compte la
insularitat en un 0,5%. En matèria sanitària es crea un fons de
foment de l’estalvi en relació a la incapacitat laboral, això vol dir
que aquelles comunitats autònomes que facin un ús racional,
moderat d’allò que són les incapacitats laborals transitòries
seran premiades amb un fons que s’ha xifrat en 40.000 milions
de pessetes. També hi ha mecanismes de comp ensació per
facturació de desplaçats entre comunitats autònomes i també
entre població no residents.

Com opera aquest nou sistema de finançament? Ara ja
entram a la fase del com, aquest nou sistema de finançament té
en compte tot  allò que són els rendiments, els tributs
actualment cedits i les taxes que anaven relacionades en
l’assumpció de competències i en segon lloc també amb una
sessió d’imposts sobre els consums nous. Per tant,
mantendrem els tributs cedits, transmissions patrimonials, actes
jurídics documentats, successions i donacions i joc,
incrementam l’IRPF del 30 al 33% i allò que fa referència a
tributs cedits ara, a partir de tenir la competència de sanitat,
disposarem del 35% de la recaptació líquida obtinguda per
l’Estat, d’acord amb un índex de consum territorializat, certificat
per l’Institut  Nacional d’Estadística, com dic 35% d’IVA, 40%
d’impost sobre la cervesa, no hi ha percentatge aquí perquè en
aquests moments el tipus impositiu d’aquest impost que es
cedeix és tipus zero, que és l’impost sobre vi i begudes
fermentades, el 40% de l’impost sobre alcohols i begudes
derivades, el 40% de l’impost sobre hidrocarburs, el 40% de la
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recaptació de l’impost sobre les labors del tabac, el cent per
cent de la recaptació de l’impost sobre electricitat i el cent per
cent de l’impost sobre determinats mitjans de transport, el que
es coneix com l’impost de matriculació.

Aquesta cessió o participació en la recaptació va
acompanyada també d’una cessió de capacitat normativa, i hem
de distingir exactament igual cessió de capacitat normativa en
relació a imposts cedits totalment o parcialment que actualment
ja tenim, i imposts de futura cessió. Per fer una anàlisi ràpida,
successions, donacions i patrimoni se cedeix capacitat
normativa sobre tarifes, en transmissions patrimonials
s’amplien competències normatives sobre tipus i deduccions,
i a l’IRPF es podran pujar o baixar els tipus sempre que es
mantengui la progressivitat i es respecti el nombre de trams
actualment existent. Pel que fa referència als tributs que seran
objecte de futura cessió, s’avança menys en el que és capacitat
normativa. L’explicació que s’ha donat és que tots aquests
imposts sobre el consum estan immersos dins un procés
d’harmonització fiscal europea que fa impossible la cessió
d’aquesta capacitat normativa.

Es deixen uns temes relacionats amb la capacitat normativa
oberts, com són el que fa referència a l’impost sobre
l’electricitat o l’impost sobre determinats mitjans de transport,
que no es tenia molt clar com havia d’operar la capacitat
normativa, i s’ha deixat obert a modificacions del tipus
impositiu d’una banda que pot anar en ±10%. També queda
com a proposta d’estudi dins el que és el Consell de Política
Fiscal la possibilitat d’establir un impost, en fase minorista,
sobre el tabac i sobre els hidrocarburs, impost que seria amb
finançament afectat a la sanitat i a l’educació, que això està
permès per la Comissió Europea.

El darrer capítol en què vull entrar del sistema de
finançament autonòmic futur són dos aspectes, un que té
relació amb la coordinació entre l’Agència Tributària i la
comunitat autònoma o les comunitats autònomes, i un altre que
també dins la proposta que vàrem fer el 6 de febrer ja posàvem
de manifest que estava en relació a la lleialtat institucional.

Començaré pel segon, el tema de la lleialtat institucional. Jo
crec que és un asp ecte que crec que és de sentit  comú, que si
el Govern central vol donar desgravacions fiscals,
bonificacions sobre imposts cedits totalment o parcialment a les
comunitats autònomes i que poden suposar una minoració dels
ingressos, jo crec que és de sentit comú que aquestes
desgravacions es compensin, i això és el que parlàvem en el
concepte inicial i això era la idea que jo tenia quan es demanava
lleialtat institucional, i el que volíem era que, quan es volgués
fer una modificació tributària, anant una mica més enllà no
només modificacions tributàries, perquè també tenim
modificacions de normes no tributàries que, com és el cas de la
Llei penal juvenil, suposen un increment molt important de la
despesa per part  de les comunitats autònomes i que,
lògicament, com que la transferència de la competència està
feta, no s’aporten més recursos. Per tant, reclamàvem que si hi
havia una modificació de normativa, tant tributària com no
tributària, que podia suposar una disminució d’ingressos o una

major despesa, doncs que existissin mecanismes dins el sistema
per compensar les comunitats autònomes.

Per part del ministeri es va donar la volta a això. Jo crec que
ha quedat molt inconcret: es parlar de lleialtat institucional,
però es fa en el sentit d’una lleialtat mútua perquè determinats
projectes de llei que puguin tenir relació amb ingressos que
puguin suposar una minva d’evolució futura que pugui afectar,
fins i tot, la situació econòmica, doncs s’exposaran a una
comissió del Consell de Política Fiscal, sense que això vulgui
dir una tutela per part  de cap administració, s’exposaran allà
dins, però no s’avança en concretar quin serà aquest
mecanisme de compensació que molts de consellers de
diferents grups polítics vàrem posar de manifest que era
necessari que existís.

En el que fa referència a la coordinació entre l’Agència
Tributària i les comunitats autònomes, es va posar de manifest
dins tot  el procés de conversacions del sistema de finançament
que els mecanismes de coordinació no havien funcionat. No
havien funcionat perquè hi havia un aparent poc interès per
part  dels responsables de l’Agència Tributària i hem pogut
comprovar..., a unes comunitats ha evolucionat millor i a altres
pitjor, però hem pogut comprovar un cert desinterès en tributs
que l’Agència Tributària ja no recapta. Per tant, si vostès
recorden quan existia la llicència fiscal, una de les crítiques que
feien les hisendes locals era que no es feia cap tipus
d’inspecció perquè les competències eren en mans de la
hisenda nacional, que no recaptava aquest impost i, per tant,
no s’avançava en una millora de la seva recaptació.

Sobre el paper jo crec que es fa una reorganització important
en el que seran les futures relacions de coordinació amb
l’Agència Tributària, haurem d’estar un poc a l’espera de com
evoluciona, sobre el paper és interessant. Es crea un consell
superior de direcció de l’Agència Tributària que estarà presidit
pel director de l’agència, s’hi incorporen sis representants de
comunitats autònomes, és un consell de direcció amb funcions
consultives per fixar objectius, on es podrà conèixer i demanar
que es puguin fer incidències dins els plans estatals
d’inspecció. Per tant, haurem de veure com evoluciona aques ta
coordinació amb l’Agència Tributària.

També voldria destacar -jo crec que també és fruit de la
lògica del futur sistema, que suposa que ara compartirem 11
dels 13 tributs que té el sistema- com a positiva una participació
de les comunitats autònomes en els tribunals econòmics
administratius. Això dic que és fruit pràcticament d’una lògica
de l’evolució del sistema: s’han cedit molts de tributs,
s’assumiran competències normatives i ,  per tant,  és
indispensable que les comunitats autònomes, dins el que són
aquests tribunals econòmics, puguin també tenir la seva
representació, i així s’estableix que els tribunals econòmics i
administratius incorporaran funcionaris autonòmics en qualitat
de vocals o ponents.

Per tant jo crec que per acabar la meva exposició vull
reconèixer que el futur sistema de finançament autonòmic
suposa una millora del finançament a partir de l’1 de gener, cosa
que fins ara no havia estat així. Vull ressaltar també l’aspecte
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negatiu que suposa la regla de modulació, que ens ha limitat la
nostra capacitat de creixement en una forma molt superior dels
nostres recursos a partir de l’any que ve, crec que el model de
repartiment de tributs, -que pràcticament no ha estat objecte de
discussió per cap comunitat autònoma; per tant estava bé, crec
jo, el plantejament de no parlar tant del com i parlar més del
quan- crec que el model de repartiment de tributs és adequat i
crec que s’avança en el que és la majoria d’edat de les
comunitats autònomes.

Hi ha hagut qualque conseller que ha criticat que el futur
sistema de finançament no té garanties; actualment el sistema
establia unes garanties, una xarxa de seguretat, però jo crec que
si volem ser sobirans ho hem de ser per a tot, per tant els
nostres recursos estaran directament relacionats amb l’evolució
econòmica de la nostra comunitat autònoma; això voldrà dir
que quan facem el pressupost, quan tenguem tota aquesta
participació en tributs sobre el consum, haurem de vigilar de
prop, haurem d’analitzar molt bé la conjuntura econòmica a mig
i a curt termini, sobretot, perquè els nostres recursos dependran
d’això i fins ara no era així. Per tant jo estic d’acord en què
aquest sistema incorpora un element de majoria d’edat que
també reclam i vaig tenir oportunitat  de reclamar en el Senat,
que també aquesta majoria d’edat sigui en tot  el relacionat amb
la Llei d’estabilitat pressupostària i amb la decisió del Parlament
de les Illes Balears, dels parlaments autonòmics, de quin ha de
ser el grau d’endeutament i el grau de dèficit o superàvit de
cada comunitat autònoma.

Per tant, com dic, he de reconèixer aquesta millora de
finançament a l’any inicial. Jo vaig expressar i mantenc avui
aquí que, a pesar del caràcter que cada un té, vaig expressar
una moderada satisfacció, crec que el sistema es podrà avaluar
amb molta més consistència en funció..., sobretot quan hagin
transcorregut un parell d’anys, s’haurà vist si era una aposta
encertada o no, i lògicament he volgut defugir declaracions
grandiloqüents que pràcticament sempre, quan passen uns
anys, se solen posar de manifest i fins i tot  es poden tirar en
contra.

I vull destacar, o les meves darreres paraules a la meva
intervenció inicial serien per destacar un aspecte d’injustícia,
que és la regla de modulació, i intentaré, sempre que en tengui
oportunitat, convèncer que això és una injustícia, que s’hagi
limitat la nostra capacitat d’increment de finançament perquè es
considerava que amb aquest increment de població hi havia
comunitats que guanyaven massa; crec que això és una
injustícia i sempre que en tengui oportunitat i crec que és
responsabilitat de qualsevol responsable d’hisenda, sigui del
partit  que sigui, lluitar perquè aquesta regla de modulació en el
futur sigui eliminada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda i Pressuposts, per
la seva intervenció. Grups que vulguin intervenir? Sr. Nadal, en
nom del Grup Mixt, Unió Mallorquina, té la paraula.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, malgrat els seus
esforços, que des d’Unió Mallorquina reconeixem, seguim a la
cua de la finançació per habitant en comparació amb altres
comunitats autònomes.

Vostè sap bé que des de l’establiment de l’Estat autonòmic
com a conseqüència de l’aprovació de la Constitució, un dels
principals elements de discussió entre tots els governs de les
comunitats autònomes ha estat el del finançament. A mesura
que hi havia transferència de competències, que fins en aquell
moment havien estat exercides per l’Estat central, les
administracions anaven ampliant el seu sostre d’autogovern i
necessitaven gestionar nous recursos econòmics per fer front
a aquestes noves competències. A tal efecte s’acordava en
cada procediment de traspàs quina era la partida econòmica,
quina era la quantitat econòmica que havia d’acompanyar cada
competència; aquest era un mecanisme que no permetia als
governs autonòmics introduir importants modificacions,
importants millores en aquestes competències perquè tot d’una
que s’introduïen aquestes millores quedaven sense finançació.

Per tal de superar aquesta situació es va preveure, amb
l’anterior sistema de finançació, la gestió del 15% de l’IRPF i,
posteriorment, el 30%, per tal d’augmentar l’autonomia de cada
un dels territoris. Aquesta mesura, si bé millorava els anteriors
mecanismes de finançament autonòmic, presentava aspectes
que no són respectuosos amb les aspiracions legítimes de cada
govern. Es fa difícil entendre que hi hagi hagut tants
d’entrebancs en les negociacions sobre models de finançament
autonòmic, encara que des del nostre punt de vista l’explicació
és clara: la falta de voluntat dels partits d’àmbit estatal per a un
correcte desenvolupament institucional. L’excusa sempre ha
estat la mateixa: la necessitat d’harmonitzar les diferents
comunitats autonòmiques per tal de garantir a tots els
ciutadans els mateixos drets, i per això es fan, com vostè ha dit,
injustícies.

Davant tot  això, en aquest parlament es va prendre la
decisió de constituir una comissió no permanent per tal
d’analitzar els efectes de la balança fiscal entre l’Estat i les Illes
Balears. Hem fet més de sis mesos de feina i després de la
compareixença de molts d’experts en la matèria hem extret una
sèrie de conclusions que crec que tothom, abans d’iniciar la
negociació, hi estava d’acord. Existeix un dèficit fiscal entre
l’Estat i les Illes Balears que exercici rere exercici es va
incrementant, no hi ha acord a l’hora de quantificar en quina
quantitat hi ha aquest dèficit fiscal però que se xifraria entre
200.000 milions o 400.000 milions de pessetes, i que any rere
any es va incrementant arribant a una quantitat entre 1,5 bilions
o 2 bilions de pessetes.

Nosaltres davant aquest fet vàrem oferir que, donat que
aquest no era un tema de partits sinó que era un tema de nació,
era el tema més important que podíem tractar aquesta
legislatura, dur a aquest parlament la discussió de quins havien
de ser els sistemes o quines les propostes  que des del Govern
de les Illes Balears s’havien de dur al Consell de Política Fiscal.
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Vostè ha comentat i començat dient a la seva intervenció
que havia sentit  en determinats moments de la negociació
soledat, i a nosaltres, Sr. Conseller, ens hagués agradar ser
devora vostè donant-li suport  des de tot  aquest parlament,
perquè pensam que era important, però bé, les coses s’han fet
com s’han fet i nosaltres reconeixem l’esforç, Sr. Conseller, que
ha fet vostè per intentar millorar aquest sistema de finançament,
malgrat continuam a la cua de la finançació. El nou sistema
suposa que continuarem en la situació de discriminació
financera cap a les Illes, continuam a la cua. Segons dades
facilitades pel Ministeri d’Hisenda, llevant el País Basc i
Navarra que tenen, com vostè sap, concert, Andalusia en
p essetes per habitats en surten 230.000, Aragó 257.000,
Astúries 238.000, Canàries 232.000, Cantàbria 249.000, Castella-
La Manxa 240.000, Castella-Lleó 258.000, Catalunya 225.000,
Comunitat Valenciana 214.000, Extremadura 258.000, Galícia
250.000, La Rioja 254.000, Madrid 202.000, Múrcia 219.000 i
Balears 192.000 pessetes per habitant.

Tant el Govern de les Illes Balears com el Govern central
han reconegut públicament, i vostè en la seva compareixença
així ho ha dit, que Balears continua tenint el pitjor finançament
de l’Estat, i això a nosaltres ens pareix greu. La insularitat no es
contempla o no es contempla a bastament. El procés
negociador ha estat molt desequilibrat, s’han imposat les regles
del joc marcades pel Govern de Madrid, el Govern de l’Estat,
amb una consigna: “Lo tomas o lo dejas”, i això demostra la
poca sensibilitat que té l’Estat davant les autonomies.

Continuam en mans dels grans partits centralistes. Per un
costat, tenim un mallorquí en el Consell de Ministres i no
aconseguim millorar suficientment el nostre sistema de
finançament i, per una altra banda, el partit que governa a les
Illes Balears té un líder a Madrid que ha arribat a un acord per
a aquest sistema de finançament i continua deixant Balears a la
cua del sistema.

Unió Mallorquina, com recordareu, va proposar un nou
sistema de finançament que es basava, entre altres coses, en la
cessió de part  dels imposts indirectes, i això, a la fi, veim que
s’ha acceptat amb la inclusió del 35% de l’IVA, del 40% de
l’impost de la cervesa i dels alcohols i derivats, amb el cent per
cent de l’impost de l’electricitat i de determinats mitjans de
transport, el que es denomina l’impost de matriculació. Hem de
reconèixer que al final vendran més doblers, amb aquest sistema
de finançament, perquè ha augmentat la quantitat inicial però el
sistema de modulació. També hem de reconèixer que s’ha
millorat la valoració del cost efectiu de les competències que
teníem fins ara cedides. Hem millorat amb aquest sistema, però
no hem millorat prou o no hem millorat suficientment com per
sortir de la cua de les comunitats autònomes.

Malgrat els augments de població de la nostra comunitat
autònoma, no s’ha aconseguit que el sistema reflectís tots
aquests increments per la regla de modulació que vostè aquí
ens ha explicat i que limita la quantitat que ha de rebre la
comunitat autònoma. Es fixa un límit per als ingressos, com
vostè ens ha explicat, Sr. Conseller, i nosaltres compartim amb
vostè que això és una injustícia, fa injust aquest sistema.
Balears i Madrid, que es consideren comunitats autònomes amb

major potencial recaptador, amb aquest sistema i per la regla de
modulació que vostè ens ha explicat seran les que rebran
menys recursos per habitant. Per a Balears probablement
significarà que ja no es tendrà accés al PIE, ja que allò recaptat
amb la cistella d’imposts serà suficient, i això no és una bona
notícia. Pareix que Balears té ciutadans contribuents de primera
i ciutadans de tercera pel que fa als serveis i a les
infraestructures públiques.

Difícilment amb aquest sistema se solucionaran els sistemes
d’inversió que tenim a les Illes Balears. Per això creim que una
vegada tancat el model i vist el que ens toca, el quantum de
què vostè parlava, s’ha de continuar batallant pel Règim
Especial de Balears, que ara pensam que és l’únic instrument
que ens queda per obtenir inversions davant Madrid. Per això,
Sr. Conseller, sempre ens tendra als diputats d’Unió
Mallorquina al seu costat.

Del que vostè ens ha dit, independentment del quantum,
trobam que el sistema té una sèrie d’inconvenients. Quins?
Primer, el poc pes que té la insularitat; no hem aconseguit
convèncer amb el nostre 2% la resta de gent del pes que ha de
tenir la insularitat, del cost que això suposa. La regla de la
modulació que vostè ens ha explicat és absolutament injusta,
ho compartim amb vostè. No s’ha solucionat el tema de la
població flotant; tots sabem quants de turistes, quanta gent ,
quanta població flotant tenim aquí durant l’any, i aquest tema
no s’ha reflectit. És un tema excessivament desvirtuat per les
modulacions, però pensam que hi ha determinats mecanismes
de solució, que són que l’Estat es reserva la possibilitat d’acord
bilaterals. Hauríem d’intentar aprofundir sobre aquests
aspectes.

Sr. Conseller, a partir d’ara haurem de vigilar com
evolucionen els impost os sobre el consum, si ho fan per sobre
del PIB nominal aquesta serà la millora que tendrem, i hem de
p ensar que els impostos indirectes en això són més sensibles.
Per tot això creim que la decisió del conseller de quedar dins el
sistema és encertada, ja que el remei hagués estat pitjor, ja que
finalment s’haguessin recaptat menys doblers, no quedant dins
el sistema, però l’elecció que vostè ha tengut és entre allò
dolent i allò pitjor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal, en nom del Grup Mixt, Unió Mallorquina.
El Sr. Alorda, en nom del Grup PSM-Entesa Nacionalista té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, en primer lloc agrair-li aquesta
compareixença ilAlustrativa i que ens hagi contat aquest relat i
els temes que s’han produït  dins la cuina de la negociació, que
jo crec que és important que aquest parlament n’hagi pogut
tenir coneixement.
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Per començar jo no sé si els sorprendré, però per part del
nostre grup hem de reconèixer que ens agrada el sistema de
finançament, un dels sistemes de finançament de les
autonomies que s’aplica efectivament i de ver dins l’Estat
espanyol. Potser sigui millorable, però a grosso modo ens
sembla que parteix d’un plantejament força correcte i arriba a
conseqüències bastant raonables. 

Però desgraciadament i injustament -aquesta és la primera
gran injustícia- aquest model que a nosaltres ens agrada només
s’aplica a dues de les 17 comunitats autònomes: al País Basc i
a Navarra. Estic parlant del concert econòmic que, com vostès
saben, fa molts d’anys que s’està aplicant jo crec que amb
satisfacció i s’està aplicant correctament, amb fortuna, i que no
acabant d’entendre per què continua essent un sistema
especial en comptes de ser un sistema comú que estam
convençuts que a tots ens aniria molt millor, un model basat en
la plena autonomia de l’hisenda autonòmica, que recapta i
gestiona tots els ingressos, una part  dels quals són lliurats a
l’Estat, la quota, per finançar les competències no assumides i,
si cal, -a nosaltres probablement ens correspondria- una quota
a part de solidaritat territorial que mai no voldrem escatimar.

Però per a la nostra desgràcia, les Illes Balears es mantenen
dins el sistema dit comú, amb unes premisses i també amb uns
resultats completament diferents. De fet el sistema comú és una
modulació pròpia d’un estat centralista o unitari. És el Govern
de l’Estat el que reparteix i decideix, el que fa cooperacions, el
que fa harmonitzacions; si és generós, si és comprensiu, li
donam les gràcies; si no, l’únic que podem fer és pegar
potadetes, perquè quan arriba al cap i a la fi ell s’ho trempa, ell
s’ho manega i ell s’ho menja. Ja ho diu la saviesa popular, que
qui té el mànec de la paella fa anar l’oli allà on vol, i jo crec que
en aquesta cambra sabem on hi ha la paella, on hi ha el mànec,
on hi ha l’oli, i resulta bastant difícil intentar oblidar-ho. Per
mostra la negociació d’aquest model de finançament. Jo crec
que es va començar amb una línia molt positiva, oberta, amb un
tarannà receptiu, però tanmateix s’ha anat reconduint poc a poc
a termes d’ultimàtum; se’ns ha anat fent avui un poc la
cronologia d’aquest fet i ja ens apuntava el Sr. Nadal un poc
allò que a Madrid en diuen de las lentejas, o las tomas o las
dejas. Si les comunitats autònomes acceptaven el model
proposat  s’incrementava, encara que fos poc, el seu creixement,
el seu finançament; si no subscrivien l’acord no hi havia la
possibilitat de continuar negociant per arribar a una solució de
consens, sinó que directament marcava l’Estat quin havia de
ser el finançament, quina la solució, de les comunitats díscoles.

Vostès recordaran aquella frase -nosaltres la vàrem trobar
encantadora, magnífica pel que era d’expressiva- que conten
que li varen dir al Sr. Mesquida -avui no ens l’ha recordada-
d’allò que, a fora fa molt de fred. No sé si importa dir res més, jo
crec que és realment molt clara. Tots podem captar
perfectament quin era el clima, un clima un poc gèlid, si
t’entimen això de “fuera hace mucho frío”. Fa venir calfreds
només la frase, i realment és una actitud prepotent que només
és possible quan el que la diu té tots els trumfos; si tens tots
els trumfos et pots permetre frases com aquestes i bastants més
coses.

Però tornem al començament, i és que efectivament és
l’Estat el que té tots els ressorts d’aquest model, i coincidim
plenament amb el Sr. Mesquida i creim que ha estat un encert
del plantejament fer primer la gran reivindicació sobre el
quantum. Certament era important el com, és un tema de
sobirania important, però allò primer i més important era aclarir
quina era la quantitat a repartir, i jo crec que és trist constatar
que els diners que ha posat  l’Estat damunt la taula és
impossible, i ho repetesc, és impossible corregir d’una manera
sensible, d’una manera important, el dèficit que té la nostra
balança fiscal. Per tant és impossible que es faci justícia. Si
nosaltres estam parlant, jo no sé si 200 o 400 mil, de 150 a 300
mil, per posar-ho en termes que per ventura tots els grups de la
Cambra podrien acceptar, si l’Estat posa 300.000 per repartir
entre tots és molt difícil que mai ens toqui la part que reclamam.
Si d’aquesta part se’ns diu que ens poden tocar de l’ordre d’un
10.000 milions de pessetes, bé, pecata minuta, és interessant,
és positiu, però comprendran que podrem fer pocs miracles. Jo
no crec que estiguem per posar-nos a repartir besades ni al Sr.
Montoro, ni al Sr. Rato, no sé si qualcú d’aquesta cambra es
posarà a repartir-ne gens, de besades, a no ser al Sr. Ramallo,
per ventura, però amb tots els altres jo crec que tampoc no
dóna per a aquesta mena d’entusiasmes.

Mentrestant  sanitat, educació, la seguretat ciutadana, els
serveis socials, el medi ambient de les Illes Balears, continuaran
tenint recursos insuficients per a les seves necessitats. Només
sanitat pensem que la gran millora d’aquests 30.000 que
apuntava el conseller, que és passar de 71.000 milions de
pessetes a 85.000 milions, jo crec que prima facie són números
importants, però és que els que estan negociant avui la
transferència ja parteixen del fet que 85.000 milions de l’any 99
seria un desengany. Per tant, una de les tres borses ja no ens
serveis ni per a demà al matí. Per tant confiem que realment, com
ha apuntat  el conseller, la tranquilAlitat que ens dóna que com
a mínim el sòtil no quedarà condicionat per aquesta negociació,
però ja ens apunta quins són els elements que s’han tengut
presents i que realment està valorant l’Estat a l’hora de veure
els serveis que nosaltres haurem de manejar.

Potser que el que ens està faltant en aquest país, un poc en
la línia que deia el Sr. Huguet però no per a una persona, sinó
per a tots els diputats, per a tot el país però, sobretot, perquè
estam en aquesta cambra, és una manca de dignitat a l’hora de
defensar els nostres interessos.

Per acabar-ho d’arreglar el president Aznar encara ens tracta
de ploramiques, una mica de mans foradades, i jo record fins i
tot  aquelles declaracions, les duc transcrites, de dos dies
després del debat o de l’acord de finançament. Diu: “Las
comunidades autónomas han ido teniendo cada vez más
disponibilidad de recursos, pero no se han preocupado de
cómo gestionarlos -no se han preocupado- sino simplemente
de pedírselos a Madrid. Pues bien, este discurso se ha
terminado; primero, porque Madrid no tiene nada más que
poner y, segundo, porque Madrid no pone más dinero que el
que le pide a los ciudadanos”. Jo supòs que n’han pres no ta
els diputats del Partit  Popular, sobretot, perquè a les Illes
Balears els darrers 16 anys, els que varen gestionar d’aquesta
manera per ventura poc rigorosa, va ser el Partit  Popular. Jo
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crec que des del PSM -sortim en la seva defensa- pensam que
no és aquest el problema, creim que s’ha hagut de gestionar
misèria durant tots aquests anys, i hem estat devora el govern
del Partit  Popular durant molts d’anys i hi tornarem a estar ,  s i
s’escau, per demanar millores en el finançament.

I el que ens sap molt de greu és que sembli que en aquests
moments s’esforci un grup tan important a donar la raó al Sr.
Aznar i que pareixi que apuntin al fet que hi ha doblers més que
a bastament, que si no es fan més inversions és perquè no
volem o perquè, si es cerca finançament alternatiu des de la
p ròpia sobirania se’ns ha de dur al Tribunal Constitucional. Jo
crec que enyorarem molt l’actitud combativa i lúcida del Sr.
Forcades en aquesta cambra perquè realment aquells moments
sí que eren d’una línia, que nosaltres compartim en gran
mesura, de reivindicació de finançament autonòmic.

Per tant comprendran que sense estar satisfets amb el
quantum , com s’apuntava, discutir el com ens fa com a vessa,
i tanmateix certament hi ha les millores, les millores que
apuntava el conseller i que compartim estan bàsicament dins
aquest paquet, dins el paquet del com.

És cert que les Illes Balears milloraran el seu finançament;
jo és que crec que era difícil ja fer més combinatòries que no
suposassin això, per exemple, el gran èxit perquè la població de
referència no fos de l’any 1988. Hem d’estar molt contents i
molt satisfets, hem de donar les gràcies perquè no es mantengui
la població del 1988, ho ha dit el conseller, ha resultat
dificilíssim, però hem arribat al punt, com a país, de donar les
gràcies perquè la població de referència deixi de ser la del 88 per
donar les gràcies a Madrid? En aquest punt pareix que estam.
M és bo haguera estat que haguessin tengut en compte la
població flotant; ja s’ha dit que no s’hi tendrà, tot i que
reconeguem que el fet de tenir dins el paquet l’IVA, com a
mínim hi haurà alguna repercussió d’aquest import, d’aquesta
situació que vivim a les Illes Balears, i ja serà una cosa que
valoram positivament; com valoram que la cistella tengui
impostos de tots els tipus, i per tant ens dóna molta de
solidesa. I tanmateix, torna a ser una altra gratitud enverinada.
Tornam estar que el finançament funcionarà amb imposts
cedits. La mateixa paraula ho indica: els imposts no són
nostres, els imposts són de l’Estat, que en manté la titularitat,
i d’alguna manera per tant la caracterització, com a mínim la
seva definició.

Nosaltres continuam treballant perquè ens deixen, fins i tot,
com sabem, d’impostos cedits és la darrera vegada amb les
hipoteques, modulant impostos o fent gràcies l’Estat amb
impostos que tenia ja cedits la seva competència.

Ja no parlaré de la modulació, veig que el temps ens cau a
damunt. Jo crec que més que injusta, amb el Sr. Mesquida
haurem de coincidir que com a mínim és injusta, però és que
amb el nostre finançament jo diria que és cruel i sense pietat
diria, el que ha tengut l’Estat amb el nostre dèficit històric,
introduir un element que no permetés que la comunitat
autònoma de les Illes Balears arribàs al nivell de finançament
que des de la lògica del sistema li corresponia.

Una altra de les possibilitats frustrades torna a ser la de la
insularitat. Per ventura podríem esperar que ja tenim una llei de
règim especial, no calia introduir la correcció dins el sistema a
través de la insularitat. Realment ha baixat l’índex d’insularitat;
és una mal notícia, i la veritat, la magror dels resultats que en
aquest moment tenim del règim especial ens fa sospitar que
tampoc no serà per aquí com resoldrem el nostre dèficit. Tant de
bo que sigui així, i evidentment malavejarem des del nostre grup
p erquè així sigui, però realment és que fins ara els resultats  no
van en aquesta línia.

Tanmateix comprenem les dificultats del Govern, i confiam
que deixarem d’estar a la cua de les pessetes per habitant, més
enllà de les pessetes de sortida que apuntava el portaveu
anterior, però que realment no arribarem al nivell que nosaltres
ens permetem. I no estam contents de ser tractats com a majors
d’edat, perquè nosaltres mai no hem admès la pàtria potestat de
ningú. Per tant, no tenim per què un país que té centenars
d’anys, ningú no ens reconegui que en tenim 18. Per tant,
agrair, tampoc no agraïm a ningú que ens reconegui 18 anys,
però, vaja, com a mínim a Madrid ja ens tracten com si en
tenguéssem 18. Nosaltres sabem que som adults des de fa
molta estona a aquest país nostre, tants com pot tenir l’Estat
espanyol. Nosaltres diríem que més, però això ja arribaria a
disquisicions històriques que no vénen al cas.

Per tot  això ens reiteram en la nostra postura d’entrada, que
el model òptim de finançament de les autonomies és generalitzar
el model de concert econòmic. Jo no sé si han fet mai la regla de
tres del que es queda el País Basc i Navarra, amb el que
suposaria només d’aplicar la regla de tres a les Illes Balears.
Parlam de 500.000 milions de pessetes l’any, 500.000, no 158.000
ni 183.000, 500.000 milions de pessetes, i està funcionant. S’ho
enduen avui el País Basc i Navarra. Aplicar el model aquí:
500.000 milions de pessetes, ja. No puc entendre com no
reivindicam immediatament aquest sistema, i en canvi ens
mantenim encara en reivindicacions dins un sistema que no ens
pot  convenir. Per cert, d’aquests 500.000 ja he llevat despeses
generals de l’Estat i una quota generosa de solidaritat territorial.
A més, el concert atribuiria a la nostra hisenda tota la capacitat,
i no una vocalia dins l’Agència Tributària, que celebram, però
volem tenir l’hisenda pròpia i tenir tota la sobirania al respecte.
Per cert, també els ajuntaments crec que agrairien que la gestió
del cadastre deixàs d’estar en mans de l’Estat, i molts d’altres
elements, qualcú que es preocupàs per ells realment la dugués
amb eficàcia, amb agilitat i amb coherència i amb fidelitat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, vagi acabant, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sr. President, confiant que aquest model, aquesta
amenaça que el model esdevengui estable no sigui acomplerta,
que el model es canviï, es canvi(aviat, que esdevinguem el
sistema comú sigui el sistema especial, i confiam que realment
hi hagi un dia un federalisme fiscal dins l’Estat espanyol,
perquè estam convençuts que serà l’única manera d’arribar a
reconèixer l’autonomia real -una d’elles és l’autonomia
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financera- que tenim merescuda com a país, i que no hem de
menester que ningú no ens doni cap gràcia. Senzillament basta
que reivindiquem els nostres drets. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista. El Sr. Diéguez en nom del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Es
indiscutible que un estado, la misma existencia del estado está
fuertemente entrelazada con su actividad impositiva en el
sentido más lato, más amplio. Realmente desde la más remota
antigüedad si algo caracteriza el paso de la tribu al estado en
sus formas más primitivas es el comienzo de la recaudación para
poder conseguir beneficios para la colectividad, desde una obra
de riego hasta la defensa común. Y es que la formalidad del
estado y la actividad recaudatoria son conceptos que están
íntimamente unidos. No hace falta recurrir al manido ejemplo de
las cortes bajomedievales para darnos cuenta de lo
esencialmente indivisibles que son la hacienda y el estado. Y
no sería un exceso decir que bastaría estudiar la conformación
de la hacienda pública, tanto por el lado de su ingreso como
por el lado del gasto, para poder definir con qué tipo de estado
nos encontramos . Y así, las monarquías teocráticas de la más
remota antigüedad recaudaban con la inestimable ayuda de sus
respectivos dioses y para su mayor gloria; las monarquías
feudales para el bien común de la comunidad de señores; las
autoritarias de la llamada edad media para darle el máximo brillo
a su autoridad. Las grandes revoluciones del XVIII se hacen en
las llamadas trece colonias contra los impuestos ingleses, y en
la Francia borbónica contra la insaciable voracidad de una
hacienda pública desfondada por el exceso. En las repúblicas
burguesas del XIX sólo participan en la decisión política
aquellos que también participan en sufragar con sus impuestos
los gastos del estado. Y por fin en el llamado estado social por
algunos, o estado providencia por otros, la hacienda pública
asume una función hasta entonces desconocida y compensa la
universalización del impuesto con la actividad redistributiva.

En ese brevísimo repaso simple y simplista de la historia,
podemos advertir que el funcionamiento de la hacienda pública
en su sentido más amplio, como hemos dicho, sirve para definir
la forma del estado ante la que nos encontramos. O si se quiere,
al revés, la forma del estado define los criterios de la hacienda,
hasta el punto de que podemos hacernos una pregunta: ¿puede
existir un estado sin hacienda?, en el sentido amplio, al nivel
que queramos. Sin duda la respuesta es que no, a cualquier
nivel.

Todos tenemos realmente en España una clara percepción
de lo que es el Estado español, y detrás de ese concepto nos
encontramos con una hacienda pública con su vertiente
recaudatoria por el lado del ingreso, y con su vertiente
redistributiva por el lado del gasto. Pero si analizamos
estructuras a nivel territorial superior al Estado español, la
Unión Europea; e inferior desde el punto de vista territorial, la

comunidad autónoma, nos encontraremos con que son formas
políticas tanto más difusas para los ciudadanos como difusa
resulta su hacienda. Tanto es así que incluso en nuestra
actualidad desde la Unión Europea ya han comenzado a surgir
voces, hasta el momento de forma aislada, bastante aislada por
cierto, como la de Romano Prodi, que ha comenzado a sugerir
la creación de un impuesto europeo para financiar la Unión,
sugiriendo la posibilidad de que se aplique a las plusvalías de
capital para así darle forma a la llamada hacienda europea.
Puede que se trate de una idea no muy acertada, pero el
planteamiento nos sirve para poner en evidencia la relación
entre las estructuras de poder y la actividad impositiva, y como
se busca en ésta un reforzamiento de las señas de identidad.

Y si vamos a otro nivel territorial, por lo que respecta a lo
que llamamos el estado autonómico, no será plenamente estado
hasta que tenga resuelto de forma definitiva, y me permito
añadir estructuralmente clara, su hacienda. Y dentro de la
hacienda ocupa un espacio fundamental su sistema de
financiación, pues perfila el marco de sus ingresos. Y ése es el
lado oscuro de la hacienda autonómica, puesto que el lado del
gasto, con la definición de competencias propias y asumidas
está bastante claro.

Así pues, la financiación autonómica es algo más que un
problema de cuánto ingresar o de cómo, como se ha estado
diciendo hasta aquí, por medio de qué recursos. La financiación
autonómica es, ante todo, un concepto de estado. Por ello,
cuando se aborda el problema de la financiación autonómica, se
debe de abordar desde la perspectiva de qué modelo de estado
queremos implantar en nuestro país. Ése es un debate que se
llevó a cabo con timidez en la etapa de la transición, podemos
decir incluso que con una timidez comprensible, pero que ahora
en plena madurez de nuestra democracia la responsabilidad
política y la visión de futuro exigía que fuera abordado con
profundidad y sosiego, y eso, un debate profundo sobre la
estructura de la hacienda autonómica es lo que no se ha hecho.
Y hemos debido saltarnos la fase primera y primordial para
pasar a las siguientes, el cuánto y el cómo. Por eso puedo decir,
y creo que sin mucho temor a equivocarme, que se está
construyendo el sistema de financiación autonómica como
meros contables, y no como políticos, y que esa construcción
de lo que ha de ser el futuro del estado autonómico, su
constitución financiera sobre tan débiles bases ideológicas,
acabará pasando factura.

Y hablo de estado autonómico para no utilizar las palabras
que ya se han oído por aquí,l estado federal, ya que en nuestro
país estamos muy cerca del estado federal, y no hay que tener
miedo a las palabras, no lo digo yo sino algunos profesores tan
contrastados como puede ser Eliseo Aja, el catedrático de
Derecho Constitucional de Barcelona, o Carlos Monasterio,
etcétera, consideran que no hay que rasgarse las vestiduras al
hablar de una España federal. Y lo dicen no como proyecto de
futuro, sino como realidad actual. Según ellos en España sólo
falta hacer del Consejo de política fiscal y financiera algo útil,
reformar el Senado y la Agencia Tributaria para dar cabida a las
comunidades autónomas en tareas de inspección, para que
podamos hablar con plenitud en nuestro país de un estado
federal. Y a partir de ahí, tanto Aja como Monasterio
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consideran que el sistema de financiación debería de estar
recogido en la Constitución, para que fuera estable y
estructural.

Sin entrar en esa discusión, acerca de si el sistema de
financiación autonómico debería estar recogido en normas
constitucionales, lo que resulta claro es que la financiación
autonómica es una cuestión de estado, de concepto de estado,
y como tal precisa un gran pacto entre todas las fuerzas
políticas, y que prescinda de coyunturas. No sé si resultaría
necesario que las claves de la financiación autonómica lleguen
a formar parte de un texto constitucional, como sostienen estos
autores, pero lo que sí es seguro es que precisan de un
consenso semejante al que generó la Constitución. Lo que no
puede hacerse es establecer un sistema prácticamente por
decreto, como sucedió con el actual, y luego, al apercibirse de
su insuficiencia, parchearlo con otro acuerdo para evitar el
endeudamiento excesivo.

El anterior sistema era malo. El sistema vigente en la
actualidad es un sistema chapucero, más allá de lo que
convenga o no a una autonomía o a otra. Se hizo sin consenso
y sin debate político. Recordemos que el único debate político
que hubo entre Aznar López y Pujol, al plantearse por éste el
t ema de la financiación como un elemento de la negociación
política para dar apoyo parlamentario a Aznar López. Que es
chapucero lo demuestra su principal fracaso: el sistema se decía
que se creaba para avanzar en la corresponsabilidad fiscal de
las autonomías, en lo que todo el mundo estaba de acuerdo. Y
¿qué es lo que pasó? Pues que en el año 1997 estaba previsto
por el Gobierno que las comunidades autónomas financiaran
dos tercios de su gasto con el IRPF que se les cedía, o sea el
66% tenían que financiarlo con el IRPF, y el resto con
transferencias del estado. Pues bien, en el 98 las comunidades
autónomas sólo se financiaron el 58% con el IRPF. Es decir,
que en solo un año se retrocedió en 8 puntos en
corresponsabilidad fiscal, debido a la caída del IRPF sobre
todo.

El sistema falla. El sistema es chapucero, y no sólo porque
sus previsiones fueron un fiasco, sino porque mantiene
situaciones difícilmente explicables. ¿Cómo se puede explicar -y
ya se ha hecho alguna mención al respecto- que un ciudadano
de la comunidad autónoma de les Illes Balears, que tiene los
sueldos más bajos de España y las pensiones más bajas de
España, cómo se le puede explicar que es justo un sistema de
financiación que prevé 460.000 pesetas para cada habitante del
País Vasco y 192.000 por cada habitante de Baleares? Si el
Estado puede permitirse que el País Vasco disponga de 460.000
pesetas por habitante, ¿por qué no puede permitirse que
Baleares disponga de cant idad semejante? La diferencia, se me
dirá naturalmente que radica en que unos funcionan por
concierto con el Gobierno, y a los otros nos conciertan a lo que
quiere el Gobierno. 

Por ello insisto una vez más, y por último, en que todo
sistema de financiación que no forme parte de un gran pacto en
el que se adecue la financiación a la real estructura de estado,
está destinado a fracasar, o lo que es lo mismo, a ser cambiado
en más o menos años, y eso es lo que sucederá con el actual

sistema, cuya única virtud es ser menos malo que el anterior, y
por tanto preferible, pero adolece del defecto sustancial de ser
un simple reparto de más dinero con poco sustento ideológico.

El sistema, si no nace muerto nace bastante débil, porque no
ha sido realmente negociado, ya no digo en la profundidad que
el tema requiere, como reflejo de un determinado concepto de
estado, como ya se ha dicho; ni siquiera se ha negociado en
términos contables. Hay un punto de partida obvio por
naturaleza: si se hace un nuevo sistema de financiación,
naturalmente dará más dinero que el anterior, si no, nadie se
apuntará, esto es natural. No es un mérito del sistema, sino una
condición sine qua non. Partiendo del principio de que era muy
difícil que se rechazara un mayor ingreso, aunque no fuera
suficiente, la negociación se abrió y cerró en un brevísimo
p lazo de tiempo: o se toma o se deja; y se condiciona a la
recepción de las transferencias de sanidad. Este nuevo sistema
-y con ello voy acabando- tiene una serie de problemas, o
podemos sacar unas conclusiones acerca de este nuevo
sistema, de una manera más amplia. Primero, no sabemos qué
cantidad es la que se va a recaudar exactamente, la cantidad
que se va a percibir. En segundo lugar, los ingresos van a estar
más sometidos a las fluctuaciones de la economía, lo que
obligará a llevar a cabo análisis presupuestarios más profundos
que hasta ahora, y la capacidad normativa de las comunidades
autónomas en general, y de la nuestra en particular, va a seguir
siendo bastante reducida.

Es un sistema que podía haber sido esperanzador de
haberse aceptado la propuesta del conseller Sr. Mesquida para
rebajar la modulación al 20% a primer y segundo año, y al 15%
el tercer año, y a partir del cuarto año la financiación por
habitante no debería de haber quedado inferior a un 95% de la
media. Sólo se aceptó que la modulación fuera del 25%, y así en
determinadas simulaciones y supuestos podemos pasar de una
diferencia de percibir sin modulación unos 30.000 millones
aproximadamente a, después de ser modulados adecuadamente,
recibir unos 9.000. Es un supuesto, porque realmente no
tenemos cantidades fijas.

En definitiva, más que estar mejor, estaremos menos mal, y
tendremos que agradecerlo también especialmente al trabajo de
nuestro conseller de Hacienda, que fue el único que se atrevió
a hacer propuestas con sentido. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista. El
Sr. González Ortea, en nom del Grup Popular, té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr.
Conseller de Hacienda, muchas gracias por haber comparecido
aquí, a darnos estas explicaciones. Básicamente habíamos
tenido la oportunidad de conocer sus puntos de vista
fundamentalmente a través de los medios de comunicación,
también personalmente porque usted tuvo la deferencia, rara en
su gobierno, de comunicarnos a la oposición cuáles eran sus
puntos de vista antes, durante y después de todo el proceso
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negociador, y también porque habíamos, y tenemos su
intervención en el Senado el pasado 10 de setiembre en la
Comisión General de las Comunidades Autónomas.

Quiero empezar por felicitarle. Lo hice personalmente y lo
hago ahora públicamente y desde esta tribuna, y felicitarle
después de oír alguno de los portavoces, y concretamente
alguno de sus compañeros de grupo, felicitarle doblemente. En
primer lugar por el éxito alcanzado, porque creo que ha sido un
éxito y creo que efectivamente ha conseguido usted un avance
muy sustancial en la financiación de esta comunidad autónoma;
y en segundo lugar también porque ha sabido usted separar lo
que eran los intereses de la comunidad autónoma de las
pataletas de determinado partido, o determinados partidos.

Tengo que empezar por decir aquí que efectivamente usted
se ha referido a todo el proceso negociador, a su planteamiento,
que tuvo éxito efectivamente, de empezar por el cuánto y seguir
por el cómo, y que en el éxito de ese cuánto viene
fundamentalmente dado por dos cuestiones: la actualización de
los censos de población y la elevación del peso relativo de la
población en la fórmula de financiación de las comunidades, en
nuestro caso de la de Baleares y de las del resto del artículo
143.

Tengo que decir también que usted ha hecho alguna
alusión en este sentido a que los criterios de población
anteriormente empleados por la fórmula de financiación vigente
hasta hoy, o has ta el 1 de enero del próximo año, estaban
referidos a un censo muy atrasado y con un peso relativo
escaso de la comunidad de Baleares. Se ha referido usted a la
negociación del 96. Yo tengo que remontarme un poco más
atrás, porque yo creo que en este tema de la financiación
resulta fundamental no perder de vista, como en casi todos los
temas, la historia. La historia de la financiación de esta
comunidad autónoma empieza ya por los años 80, en el año 84,
hay una situación de partida, un primer planteamiento de
financiación del 84 al 91 en el que el Gobierno de Madrid,
entonces el Gobierno socialista de don Felipe González, o los
sucesivos gobiernos de don Felipe González, mantienen un
s istema de financiación de las comunidades autónomas que
nos es extraordinariamente perjudicial. Se parte del hecho del
traspaso de competencias, y de valorar la financiación a costes
efectivos, que incluyen exclusivamente los gastos habituales
consuntivos, los gastos de personal y los gastos de reposición
en materia de inversión. Yo le puedo decir, por ejemplo, porque
es un tema que conocí de primera mano, y que padecí como
funcionario encargado de resolver problemas de carreteras, la
financiación de carreteras, una cosa tremenda, se traspasaron
todas las carreteras de Baleares con 800 millones de pesetas
para todas: personal, 200 personas; gastos de mantenimiento
y ordinarios, y desde luego gastos de reposición.

Claro, aquello se justificó entonces diciendo que después
la financiación se arreglaría por otros caminos como eran los
caminos de los convenios, caminos que siempre nos resultaron
perjudiciales y enormemente dificultosos. La financiación
además era en gran medida condicionada, sin ninguna
responsabilidad fiscal efectiva para las comunidades
autónomas. Era una financiación basada fundamentalmente en

el principio de que aquellas comunidades con riqueza por
habitante mayor eran las que tenían que estar peor financiadas
o tenían menos recursos. Y lógicamente la nuestra, que
encabezaba los índices de riqueza en España, estuvo
enormemente perjudicada por esa fórmula de financiación.

Claro, me remonto a la historia, y créame que ni siquiera para
echarle cargos al Partido Socialista, que entonces gobernaba en
España, sino porque, insisto, creo que es fundamental entender
el salto inmenso que usted, y que en definitiva también el
Gobierno del Estado han dado en cuanto a la financiación de
Baleares, un salto cualitativo tremendo, que nos pone o que
nos enfrenta a una financiación enormemente esperanzadora,
porque efectivamente se ha ganado mucho dinero. Usted habla
probablemente del entorno de 10.000 millones de pesetas en lo
que son competencias transferidas ordinarias, probablemente
algo más, como usted mismo acaba de insinuar en la tribuna,
cuando se hagan los números; y hay también una
sobrefinanciación en materia de sanidad del orden de 16.000
millones de pesetas año, que suponen en definitiva un sal to
para el momento en que la sanidad esté traspasada, es decir a
principios del año que viene, y cuando entre en funcionamiento
esta nueva fórmula de financiación, del orden de 26.000
millones de pesetas año. Eso en cinco años, para poder
compararlo con el quinquenio anterior, supone del orden de
130.000 millones de pesetas. Yo creo que es un salto para esta
comunidad importantísimo, y un salto en el cual usted ha
tenido una participación importante, y por eso reitero mi
felicitación, pero que debe quedar aquí bien claro y bien de
manifiesto lo que ha supuesto precisamente a lo largo de la
historia y en unas financiaciones que siempre, desde el
principio, nos han sido extraordinariamente perjudiciales.

La otra cuestión, que es la cuestión del cómo, la cuestión de
la célebre cesta de impuestos, creo que también es un salto
importante, salto compartido desde luego con otras
comunidades autónomas, pero que no por eso deja de
afectarnos a nosotros directamente, y que efectivamente es
enormemente importante. Total capacidad normativa en tributos
cedidos; en la participación del IRPF máxima capacidad
normativa, limitada solamente por dos condiciones lógicas, que
además supongo que usted y toda la cámara comparte, como es
la progresividad del impuesto, y como es lógicamente que haya
una serie de tramos que establezca el Estado y que sean así
para toda España, parece que eso es lógico, para evitar incluso
problemas entre unas comunidades y otras. El problema del
impuesto del IVA y de determinados impuestos de consumo,
usted mismo lo ha citado, no tienen la capacidad normativa que
probablemente quisiéramos, pero que lógicamente está
condicionada a la cuestión de la armonización fiscal de la Unión
Europea, y que lógicamente el Estado español debe respetar.
Pero dentro de las posibilidades que se tienen, ésta es máxima,
además de lo que usted también ha citado aquí, que está en
estudio que otros tributos tengan también una posibilidad de
ampliar su capacidad normativa las comunidades autónomas.

Tema también de extraordinario interés, que usted ha
mencionado muy de pasada, pero que yo creo que
efectivamente ése sí puede afectarnos es el tema de la sanidad
y la educación, los desfases en más o menos dos puntos que
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pueden suponer, que suponen inmediatamente una nueva
renegociación con el Estado, en el caso sobre todo en que eso
sea negativo para nosotros, y que en temas como la sanidad y
la educación, que ambos presupuestos juntos yo creo que
deben estar en torno al 60 o el 70% de los presupuestos de una
comunidad autónoma, y en concreto lo estarán seguramente de
la nuestra, me parece también un tema fundamental, porque
evita cualquier desfase. Y cuántas veces se ha dicho en esta
cámara antes y después, antes de que ustedes gobernaran,
cuando estaban en la oposición, y ahora que ustedes
gobiernan, seguimos diciéndolo, cuántas veces hemos
mantenido que tanto en sanidad como en educación nuestra
comunidad no debe quedar retrasada en relación con el resto de
las comunidades españolas. 

Yo creo que en definitiva notas muy importantes de esta
financiación son, primero, que la fórmula fue aprobada por
unanimidad de todas las comunidades. Ha habido plena y
absoluta unanimidad, que ha supuesto un aumento real y muy
considerable de los recursos para todas ellas, pero en
particular, y lo que nos interesa, para la de Baleares, que desde
luego, ni de lejos habíamos tenido una oportunidad como esa
en todas las fórmulas anteriores estudiadas, y que profundiza
dos aspectos para nosotros básicos, como son efectivamente
la corresponsabilidad fiscal, en el sentido de que el ciudadano
puede tener una determinada relación directa, y ver esa relación
directa entre lo que tiene que pagar y los servicios que se le
ofrecen, y eso me parece que cualquier política fiscal es
fundamental, y en ese camino ha ido el estado, y en ese camino
las comunidades autónomas; y la de la capacidad normativa
propia, en la cual yo creo que sin duda tenemos que
profundizar, y que cuente con nosotros para ello.

El tema igualmente de la regla de modulación lo conozco,
usted y yo lo hemos hablado alguna vez, y también tengo que
decirle desde esta tribuna y desde este momento que contará
también con toda nuestra ayuda para atemperar esas reglas de
modulación, que nosotros entendemos precisamente en
función de esta historia, en función de la historia de
financiación, efectivamente el gravísimo problema con que se
encontraba el Gobierno del Estado es que estaba haciendo una
financiación para 15 comunidades autónomas y 2 ciudades
autónomas, Ceuta y Melilla, que no estaba haciendo ni
discutiendo la financiación con una comunidad. Usted sabe, yo
lo he dicho también pública y privadamente antes de que
empezaran incluso las negociaciones, que los problemas de
discutir las fórmulas de financiación, el problema no era el
Gobierno central o el Gobierno del Estado; no es que nada más
hubiera una discusión bilateral; el problema, y usted mismo lo
ha reconocido aquí, es que había que discutir con 15
comunidades autónomas y con 2 ciudades autónomas.

Y finalmente, y para acabar, porque se me ha encendido la
luz roja, un tema que me parece muy importante y que nos
preocupa extraordinariamente, Sr. Conseller de Hacienda: ¿Qué
va a hacer usted con todos esos duros? Porque la financiación
ha aumentado, y ha aumentado sustancialmente. Es verdad que
hay alguna que está condicionada ya, y que tendrá que
administrar la Sra. Salom, pero es evidente también que hay una
parte importante de ese quantum, como a usted le gusta decir,

que ahora debe reflejarse en los presupuestos generales de esta
comunidad. M e gustaría que aprovechara usted el tiempo de
que dispone, que es todo el del mundo, a usted no le encienden
la luz roja como a mi, que lo aprovechara para darnos alguna
pincelada de como piensan ustedes, de como piensa usted, que
es el responsable, distribuir esos fondos. ¿Vamos a tener más
inversiones inmateriales?, ¿más estudios para rehacer los
estudios anteriores y para dotar de otros nuevos estudios a
aquellas personas más afines a determinadas consellerias?
¿Vamos a seguir por este camino, vamos a hacer contrataciones
de dudosísima utilidad; o vamos a emplear efectivamente esos
miles de millones en las muchas cosas prácticas que esta
comunidad necesita? Y vamos con esto a olvidarnos de aquello
de “Madrid me mata”, y de que “Madrid no hace”, o “Madrid
no nos paga”, o “Madrid no llega”; o “tenemos que ir a
Madrid”, o “Madrid nos tiene que dar”.

Vamos a ver si la comunidad con esta mejora sustancial de
la financiación, que todos han reconocido, incluso los
portavoces de los grupos nacionalistas de esta cámara, esa
notable mejora de la financiación se emplea en algo, se saca el
pañuelo, se secan las lágrimas, se olvida uno del discurso de
“Madrid me mata”, y efectivamente se emplean en las muchas
cosas que en esta comunidad hacen falta. Nada más, muchas
gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea, en nom del Grup
Parlamentari Popular. Sr. Conseller d’Hisenda i Pressuposts.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Voldria
començar aquesta segona intervenció per una qüestió que m’he
oblidat a la meva primera intervenció. Jo, quan parlava que em
vaig sentir tot sol a l’inici de la negociació, lògicament no feia
referència als diferents grups polítics. M’he sentit  emparat,
quan he demanat opinió o colAlaboració, sempre; i per tant vull
avui agrair aquesta colAlaboració i aquesta cooperació de tots
els grups polítics. Jo crec que era una tema de capital
importància el finançament autonòmic, i un tema que va jo crec
que més enllà dels interessos particulars de cada partit, i crec
que valia la pena fer aquesta referència a l’agraïment a tots els
grups.

Jo he vist a qualque intervenció de qualque grup polític una
certa confusió. S’ha dit que seguim a la cua del finançament per
habitant. Això no és així. Primer: ningú avui està en condicions,
ningú, de saber quin finançament per habitant tenen les
comunitats autònomes, ningú. Vull dir si repassen el Diari de
Sessions del Senat, veuran que es deixa molt clar. 

Per tant, no es coneix perquè hi ha molts de càlculs que s’han
de fer, hi ha molts de percentatges que fan referència a mitjanes
i això no es coneix. Aquest sistema futur millorarà el
finançament per habitant? Deixarem de tenir el dubtós privilegi
d’estar situats, avui, al darrer lloc de finançament per habitant?
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Jo crec que sí i crec que a més en el moment d’assumir la
competència de sanitat ens situarem al voltant de la mitjana de
la taula de finançament per habitant. Però hi ha una realitat
incontestable en aquests moments, avui amb el sistema de
finançament actual som la comunitat autònoma amb el
finançament per càpita més baix, això és una realitat i hauria
posat  a la meva intervenció inicial, el Ministeri va confondre
tota l’opinió pública d’Espanya quan va treure unes taules el
dia abans, allà on es parlava de quantitats que les autonomies
es repartiran l’any 2002, no, quantitats que es reparteixen les
autonomies a l’actualitat i tenim per escrit la quantitat d’aquests
158.000 que passen a 180.000 milions de pessetes.

Per tant, ningú està en condicions d’afirmar com millora la
seva posició dins allò que és el finançament per habitant,  jo
crec que milloram, és cert que si el plantejament que s’hagués
fet hagués estat les comunitats autònomes pel fet de perdre
població finançament i les que guanyen població guanyen allò
que els toca, haguéssim pegat un bot espectacular sense cap
dubte. Per tant, ja veurem com evoluciona i crec, pels estudis
que nosaltres tenim i per les anàlisis que tenim fet, pensam que
quan tenguem la competència de sanitat millorarem, també és
cert que partim d’una realitat l’any 99 el finançament per càpita,
no només de competències comunes, també de sanitat som la
comunitat autònoma allà on es dedica menys finançament per
habitant, això hi ha una resposta, quina va ser la despesa
sanitària pública per càpita durant l’any 1999 a cada una de les
comunitats autònomes compreses dins l’Insalud? Balears darrer
lloc, situació actual amb el sistema de finançament millorarem
sense cap dubte aquesta posició.

Si recorden les persones que varen participar a la Comissió
no permanent de Balanç Fiscal, ho vaig repetir moltes vegades,
el sistema de finançament no corregirà de forma substancial el
dèficit fiscal, era una qüestió bàsicament de pura observació, si
hi ha anàlisis que parlen que el dèficit fiscal de Balears és d’uns
150.000 milions de pessetes, 116.000 com diu l’estudi, jo crec
que l’estudi més rigorós que s’ha fet del catedràtic de la
Universitat de Barcelona, Antoni Castells, que parla d’una
mitjana de 116.000 pessetes per habitant, hi ha estudis que
parlen de 150.000, hi ha altres estudis que parlen de 200 i fins i
tot  de 300.000, posem 150.000, vostès pensen que amb una
millora del finançament de 10, 15 o 20.000 milions de pessetes
amb un any es millorarà el dèficit fiscal? No, per compensar el
dèficit fiscal el sistema de finançament i les modificacions, no
sé Sr. Alorda si amb un sistema de quotes, a l’estil del País Basc
o de Navarra, milloraríem aquest dèficit, la realitat és que avui
per avui si hi ha una possibilitat per compensar aquest dèficit
fiscal que s’engrandeix perquè els recursos que recapta l’Estat
en funció de la bona situació econòmica són superiors i les
inversions estan estancades, per tant, només hi ha un
instrument per compensar aquest dèficit i és el règim especial.
El règim especial pot permetre el seu desenvolupament una
compensació d’aquest dèficit fiscal.

Jo quan parlava d’una majoria d’edat de les comunitats
autònomes, ho pens fent un discurs d’allò que és comunitat
autònoma amb sobirania, és a dir, jo prefereixo administrar els
meus recursos, tenir participació en tributs, tenir capacitat de
modificar, m’estimo més aquesta situació que no dependre

d’una subvenció que em dóna l’Estat, crec que és molt més
nacionalista en aquest cas reclamar que la participació en
ingressos de l’Estat desaparegui i allò que tenguem sigui
participació, com més alta millor. Per tant, jo crec que fer un
discurs de sobirania fiscal es fa no mantenint les transferències
de l’Estat, sinó amb un sistema de finançament autonòmic que
avança encara una mica més.

Bé quan vàrem decidir fer de la població el principal eix de
tota l’estratègia del futur sistema és perquè sabíem el que
suposava això. Efectivament, la població és el component més
important i ja he explicat la causa, perquè el finançament serveix
per finançar serveis, per tant, el tema de la insularitat es manté,
però l’argument de la insularitat era molt fàcil contrastar un
contraargument, no reclameu per insularitat, teniu el règim
especial, si el règim especial ja és una llei aprovada pel Congrés
i el Senat per compensar la insularitat, lluitin vostès, comunitat
autònoma de Balears per donar contingut i intentar convèncer
l’Administració central que avanci amb el règim especial i no
amb allò que pugui ser l’increment de la insularitat en el sistema
de finançament autonòmic.

Tema de la població flotant, bé tal com està redactat a
l’acord, de les paraules que va dir el ministre a la compareixença
al Senat, es deriva que aquesta territorializació de la recaptació
líquida, certificada per un índex de l’Institut Nacional
d’Estadística té en compte la població flotant, per tant, hem de
suposar que aquesta població flotant, si no amb un índex que
digui població flotant sí es té en compte perquè la recaptació
líquida dels tributs sobre el consum tendran una relació directa
amb tota aquella població que faci ús d’aquell consum, per tant,
si es consumeix molta benzina derivada dels cotxes de lloguer
i del turisme que tenim aquí, això sense cap dubte ens pot
suposar una millora de finançament.

També vull agrair les paraules de felicitació del representant
del Grup Parlamentari Popular. Jo des del primer moment he
reconegut que no és fàcil, per part  d’un responsable del
Ministeri d’Hisenda dissenyar un model que pugui satisfer a
totes les comunitats autònomes, la realitat territorial, la realitat
demogràfica espanyola és molt diversa, per tant, no era fàcil i
fins i tot  em vaig posar, parlant amb els responsables del
Ministeri d’Hisenda hi havia un moment que em vaig voler
posar en el seu lloc, però pensava que la solució d’aquests
plantejaments no era un arreglo de modulació, és a dir, és una
solució que és xocant és a dir, per una banda es diu que la
població és el més important, ens posen la pastanaga i ens
diuen  ara  perquè  no  es  produeix in  increments
desproporcionats, bé és que les comunitats que han perdut
població tenen increments desproporcionats en relació als
altres. Per tant, jo crec que la solució que s’ha donat de
l’arreglo de modulació no és la més adequada.

Vostè parlava d’una cosa que diu que he passat molt per
damunt i molt de passada i fa referència a un paràgraf de l’acord
del sistema de finançament que permet, en funció d’una
desviació o d’uns índexs renegociar o obrir un diàleg amb el
ministeri competències importants com són l’educació i la
sanitat. Jo he passat  per damunt, per dos motius. Primer perquè
aquests índexs quan es va demanar aclariment al Consell de
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Política Fiscal no estan fixats, segon això és un mecanisme que
es coneix com a assignacions de nivelació, contemplats a
l’article 15 de la LOFCA, no s’ha empleat mai i realment és
difícil, perquè per exemple a l’educació és molt difícil mesura
quina és la despesa mitjana i la desviació, per què? Perquè les
comunitats autònomes han pres decisions unilaterals, com
puguin ser homologacions o com puguin ser gratuïtats de
l’educació infantil que desvirtuen la despesa. Per tant,
l’aplicació d’aquesta assignació de nivelació no és fàcil, també
li he de dir una cosa, ja vàrem parlar amb la Conselleria
d’Educació i així s’ha fet, el Conseller d’Educació a data 28 de
setembre, deu fer pràcticament quatre dies, va remetre per
tercera vegada una carta a la Ministra d’Educació, demanant
una reunió per parlar de l’evolució de les competències
d’educació i també fer-li una referència d’aquesta assignació de
nivelació. Per tant, aquesta recomanació que el portaveu del
Partit  Popular fa, amb allò que és competència assumida a
educació, ja ho hem fet, ho hem demanat per escrit per tal que
s’obrin les converses, esperem que la ministra en aquesta
tercera carta contesti.

Bé per acabar jo crec que aquesta referència que fa el Sr.
González Ortea de “como vamos a gastar el dinero”, jo crec
que això és una simplificació excessiva d’un discurs i d’un rigor
que jo li reconec sempre que parla. A les millores de
finançament es posen dins el muntant de recursos de la
comunitat autònoma i no és el Conseller d’Hisenda qui
reparteix, el Conseller d’Hisenda posa els recursos i el Govern
decideix les prioritats, què es farà en aquesta millora del
finançament? Vostè ha tengut responsabilitats a un Govern i
sap que sempre són insuficients en relació a les necessitats.
Què farem? Seguirem fent més escoles, comprarem finques,
intentarem millorar el manteniment dels parcs naturals, més
habitatges socials i a partir d’aquí ja fa una estona quan parlo
que hem acabat els doblers. Per tant, les millores de
finançament sempre quan les necessitats són molt elevades
sempre són insuficients.

Gràcies. 

(La Sra. Vicepresidenta segona substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica, grups que volen
intervenir? En nom del PSM té la paraula el Sr. Alorda per un
temps de 5 minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc agrair al Sr. Conseller
una prèvia i és que no ens hagi qualificat d’exagerat aquest
augment, perquè la tristesa que hauríem de sentir de veure com
la idea que la balança fiscal pugui ser corregida amb 10.000
milions de pessetes, crec que com a representants del poble de
les Illes Balears la veritat és que la manca d’ambició per ventura
ha estat una de les condicionants d’aquesta manca d’èxit, vull
pensar quan es veu aquest cofoisme per part d’altres
portaveus.

Per tant, content i satisfet que com a mínim vostè no
participi d’aquest cofoisme i de no assumir cap mena de
maltractament, tipus aquests personatges de Massoc, d’aquest
gran novelAlista que després va donar la paraula de
massoquistes, realment alguna vegada dóna la impressió quan
ens autofelicitam de determinades enteses, que no hem entès
que estam dins un sistema d’atracament del qual pens que no
ens n’hem de fer còmplices. I dic això perquè no compartim amb
vostè i vostè sé que hi ha posat molt d’èmfasi en els debats de
la balança fiscal, és que no serà amb el sistema de finançament
com corregirem el dèficit, clar això és així i és cert, si acceptam
les premisses de la negociació del sistema de finançament, però
és que nosaltres com a grup, comprendrà que no acceptem
aquestes premisses i que considerem lògic que si hi ha un
dèficit l’hem de corregir bàsicament a través del sistema de
finançament i crec que sí que es pot fer i no només es pot fer
teòricament a una pissarra i ens podrien acusar de parlar
d’invents, sempre els invents a vegades fan avançar les coses,
parlo d’un sistema de finançament actual i vigent. Si una
p oblació que no supera o no arriba a tres vegades la nostra com
el País Basc, gestiona de l’ordre de 1.500 de pressupost, el 6%
ha estat la darrera quota aprovada i ha suposat uns 112.000
milions de pessetes cap a l’Estat de quotes, aquests números
que avui s’apliquen a l’Estat espanyol si s’apliquessin a les
Illes Balears suposaria sí, sí corregir el dèficit de la balança
fiscal.

Per tant, hi ha un sistema de finançament de les comunitats
autònomes, cosa que diu el sentit comú, cosa que entenen els
Lands alemanys, cosa que entén tothom que funciona amb el
sistema de finançament d’un estat no unitari, que hi ha sistemes
que per si sols fan justos dins la balança fiscal. Nosaltres si
acceptam que funcionam d’una altra manera, comprèn que
vostè parteixi de la premissa que no es pot resoldre i jo
comprenc que vostè no ho pot canviar, però realment ni el que
vàrem heretar ni l’actual no són els únics possibles i el dret
comparat ens ajuda, el dret comparat dins l’Estat espanyol ens
és plenament ilAlustratiu al respecte.

Per altra banda, coincideixo plenament amb vostè i
comprenc que vostè parli de majoria d’edat perquè ens permet
intervenir als imposts, nosaltres també volem aquesta capacitat
normativa, com és natural, però insisteixo sembla que acabam
de complir 18 anys, se’ns dóna intervenció dins imposts cedits,
quan allò que és la tributació pròpia, allò que són els imposts
que són propis de les Illes Balears, cada vegada tenen més poc
espai. Una de les excuses que es dóna és l’armonització
europea, per exemple, vostè afortunadament no n’ha fet esment,
perquè com europeistes hauríem d’acceptar que només hi ha
dos escenaris, un la Unió Europea marca directament les regles,
tothom les compleix, no hi ha problema. Dos la Unió Europea
marca quin és l’escenari que tots hem de complir, molt bé ho
complim, aquest Parlament, aquest país és prou madur, és lleal
suficient amb la Unió Europea per complir com l’Estat, com a
mínim igual de bé, amb paràmetres que entre tots pactem dins
un escenari europeu. Per tant, no necessitam tuteles, aquí la
majoria d’edat ja no són els 18, és que no necessitam cap mena,
perquè parlam als ulls, parlam de tu a tu amb altres actors de la
vida econòmica i financera com pot ser l’Estat.
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Per tant, amb aquestes dues precisions crec que globalment
podem estar d’acord amb coses que s’han apuntades,
senzillament tenim present que el tema de sanitat, la millora que
s’apunta, ja dic que el sostre que ha estat una gran millora, és
absolutament insuficient i ja ho reconeix el Govern
afortunadament per allò que en aquests moments ve, partir
d’una situació tan tràgica com la que teníem no podem estar
d’enhorabona. Per últim senzillament crec que faríem bé en no
confondre la sana colAlaboració amb el colAlaboracionisme, el
colAlaboracionisme no és convenient pràcticament mai,
colAlaborar sempre és positiu i per acabar només per una
referència que s’ha fet al plorar, crec que Madrid ens ha fet
vessar moltes llàgrimes, però ara no crec que ens n’eixugi cap.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, efectivamente me
preocupaba el tema de la aplicación de esta asignación de
nivelación, yo tengo aquí el discurso del Ministro Montoro en
la Comisión General de comunidades autónomas, en la que
estaba usted lo dice con toda claridad, existen otros
instrumentos de carácter más condicionado para atender
situaciones especiales, así en primer lugar dispondremos de
asignación a nivelación que intentan cubrir aquellas
situaciones extraordinarias que puedan darse en la prestación
de los servios básicos, como son la educación y la sanidad.

En educación se toman como indicadores el número de
alumnos, no parece difícil establecer el índice y en sanidad la
población protegida, lo cual en nuestro caso es
extraordinariamente importante, por eso yo le decía que me
parecía que había pasado un poco sobre ascuas, usted me dice
bien, es porque es difícil pero no podemos renunciar a eso, el
tema sanitario a mi juicio es fundamental, es decir la población
asistida en Baleares, en una comunidad turística en la que
además tenemos muchos residentes mayores de edad a los que
hay que atender, lógicamente est e puede ser un índice
extraordinariamente interesante y en el que hay que trabajar. Si
es difícil, bien que lo sea vamos a trabajar en eso y yo le ofrecía
y desde luego le sigo ofreciendo todo nuestro apoyo en lo que
pueda interesar en este aspecto.

Bien antes había hablado de dos cosas que no cité y que me
parecen también muy interesantes, lealtad institucional y
coordinación en la Agencia Tributaria, también le invitamos a
profundizar en ambos temas y estamos básicamente de acuerdo
con usted. Respecto al otro asunto, usted me dice que le parece
poco riguroso por mi parte que le hable o que le pregunte en
que se va a emplear y los gobiernos normalmente tienen que
gastar mucho dinero, eso me temo, que quede absolutamente
diluido del presupuesto de la comunidad, naturalmente no
piden que sea usted el que asigne los miles de millones de
pesetas que vayan a venir de más en los próximos años, quiero

que sea usted solo, usted es el Conseller de Hacienda, pero que
ese ejercicio lo haga el Gobierno en su conjunto. Usted me
hablaba por ejemplo, eso se irá a mejora de parques, a
viviendas sociales, a carreteras, no sé que me ha citado
¿viviendas sociales? Aparte de esa mejora de parques
naturales, ¿o se ha mejorado algo en algún parque natural? A
carreteras, ¿se ha hecho algo en carreteras? Eso es
precisamente lo que nos preocupa y no me diga usted que soy
poco riguroso, no puedo ser más riguroso, usted mismo me cita
varias cosas en las que lamentablemente no se ha hecho
prácticamente nada.

Sr. Conseller de Hacienda, a usted se lo pido como
Conseller de Hacienda, pero lógicamente al Gobierno en su
conjunto. Aprovechen esos miles de millones de pesetas para
emplearlos en algo realmente productivo y visible para esta
comunidad autónoma.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. González Ortea. Per tancar té la paraula el
Conseller d’Hisenda.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. La meva intervenció crec que és
darrera, és que si no ho començaríem a espenyar.

Vegem el més important, Sr. González Ortea, és la regla de
modulació. És a dir, les assignacions de nivelació, la resta és
anecdòtic, vostè quasi no ha fet cap referència a la regla de
modulació, vostè que deu haver llegit el Diari de Sessions del
debat que vàrem tenir en el Senat, allà les comunitats
autònomes governades pel Partit Popular que els aplicaven la
regla de modulació estaven tremendament incòmodes, el
representant de Múrcia deia: “a pesar que sea limitado con una
regla de modulación, quizá podría haber sido más generosa con
algunas comunidades autónomas”. La comunitat de Castella-
Lleó que no li apliquen la regla de modulació, considera que
això és un esforç solidari que tenim nosaltres, que renunciam a
la població i el conseller de la comunitat autònoma de Madrid,
parla que es fa un gran esforç de solidaritat per renunciar a tot
això.

La realitat és que aquesta regla de modulació és molt dura
i és difícil de dirigir per a les comunitats autònomes afectades,
no citaré qui, però sí comunitats autònomes governades pel
Partit Popular que per proximitat geogràfica vaig tenir
l’oportunitat que hem fessin algun comentari i eren salats i és
normal. És a dir, aquesta regla de modulació per a Balears, és el
que es va fer amb l’anterior sistema: “el Govern se muestra
eufórico con el nuevo sistema de financiación autonómica”
setembre de l’any 1996, eufòria, on estam amb el nou sistema de
finançament? Ho ha dit el Sr. Miquel Nadal d’Unió Mallorquina,
amb l’actual sistema de finançament estam situats en el darrer
lloc, home jo davant això m’estimo més ser més prudent i dir
estic moderadament satisfet, almanco ningú d’aquí tres anys



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 69 / 2 d'octubre del 2001 3015

 

podrà dir el Conseller d’Hisenda era un ximple, va venir
demostrant eufòria i resultava que al final tornàvem estar
situats en el darrer lloc del finançament autònomic.

Per tant, ni l’actual sistema de finançament era per sentir-se
eufòric com ara es demostra, ni era una fita històrica que havia
de compensar totes les injustícies de Balears, com ara es
demostra i jo també vaig intentar raonar-ho en el seu moment.
És a dir, l’actual sistema de finançament actualitzant variables,
amb una anàlisi i un informe que va fer una empresa poc
sospitosa de fer feina als dictats del Govern, a més és una
emp resa prestigiosa i que és consultora de les administracions
públiques, considerava que Balears amb una actualització de
variables, el sistema anterior no en el futur, actualment li hagués
suposat 4.733 milions de pessetes més cada any.

Jo li vull agrair el fet que digui que estarà al costat del
Govern en tot el plantejament i intentar la supressió, la
suavització de la regla de modulació i també per intentar
aconseguir una renegociació, si així es pot dir, de la
competència d’educació a allò que fa referència en aquesta
assignació de nivelació, li deia que hem actuat ràpidament, per
tant, el Conseller d’Educació ha remès fa tres dies o quatre, com
aquell que diu, la tercera carta demanant una reunió per
analitzar una cosa tan senzilla com és, quina ha estat l’evolució
de la transferència de l’educació, és a dir, quina ha estat
l’evolució poblacional, si es va fer una transferència que
contemplava aquesta evolució poblacional o no i sense cap
dubte, vostè m’ha dit, m’ha de dir el que faran amb l’increment
del finançament, no vull entrar en aquesta simplicaficació,
només en infraestructures educatives en quatre anys aquest
increment de finançament, aquests 9.139 milions de pessetes ja
està gastat. Per tant, hi ha moltes necessitats en aquesta
comunitat autònoma i haguéssim necessitat molts més
recursos, jo esper en el futur que aquesta sensibilitat que es
demostra s’apliqui també i doni contingut a la compensació de
la insularitat a través del règim especial.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda i Pressuposts. Amb
la seva intervenció queda substanciada la compareixença que
ha presentat  per tal d’informar sobre el nou sistema de
finançament autonòmic.

IV.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar
el procediment de tramitació directa i per lectura única al
Projecte de llei RGE núm. 3115/01, de creació del Col Alegi
Professional de Logopedes de les Illes Balears.

Passam al següent punt de l’ordre del dia i és la proposta de
la Mesa oïda la Junta de Portaveus de tramitació directa i
lectura única del projecte de llei 3115, de creació del ColAlegi
Professional de Logopedes de Balears. Abans de passar a

l’aprovació del projecte procedeix que la cambra es manifesti si
està d’acord que es dugui per lectura única.

Es pot  entendre aprovada la tramitació per lectura única per
assentiment.

V.- Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE
núm. 3115/01, de creació del Col Alegi  Professional de
Logopedes de les Illes Balears, per tramitació directa i lectura
única.

El punt  següent de l’ordre del dia és el procediment de
tramitació directe i lectura del projecte de llei 3115 de creació del
ColAlegi Professional de Logopedes de les Illes Balears. Es pot
entendre aquest projecte aprovat per assentiment?

En conseqüència proclam aprovat la llei de creació del
ColAlegi Professional de Logopedes de les Illes Balears.

I en aquest punt  s’acaba l’ordre del dia. Moltes gràcies,
senyores i senyors.

S’aixeca la sessió.
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