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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la sessió
plenària corresponent al dia d’avui i començarem com és
habitual amb el torn de preguntes.

I.1) 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.

La primera d’elles la 3511, que és ajornada el ple de 2
d’octubre, relativa a la constitució dels consells escolars
insulars i municipals que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan
Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt que té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Efectivament la pregunta era, quan
pensa constituir la Conselleria d’Educació i Cultura els consells
escolars insulars i municipals? Que segons la modificació de la
Llei de consells escolars de desembre havia de ser en els
primers sis mesos, en el cas dels insulars i almanco els

ajuntaments una comunicació abans de sis mesos que es
constituirien en el cas dels locals.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades. Sr. Conseller d’Educació i Cultura té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Buades, efectivament ja ens passat del període de temps que
fixava la llei perquè la constitució del consell escolar s’ha
endarrerit molt més del que era previsible. En aquests moments
la conselleria ja té elaborat un projecte de decret, aquest
projecte de decret serà vist a la reunió de consellers i
conselleres de cultura i educació que es farà a principis del mes
que ve i paralAlelament es traslladarà el projecte de decret que
hem elaborat en el Consell escolar de les Illes Balears perquè
l’informi. Amb tot això m’imagino que abans que acabi l’any
s’haurà pogut publicar el decret de creació i regulació de
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consells escolars insulars i per tant, immediatament després es
podrà iniciar el procés de constitució.

En qualsevol cas és evident que un període de sis mesos,
com ens fixarem, era massa voluntarista perquè al final acaba
sent difícil, hem hagut d’esperar que s’aprovés en el butlletí
oficial de la comunitat autònoma, l’edició refosa del text de la
Llei de consells escolars, etcètera, però en qualsevol cas,
repetesc i resumint, en aquest moment hi ha un projecte de
decret que serà traslladat al Consell escolar de les Illes Balears
i als consells insulars perquè hi donin la seva opinió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació. Sr. Buades té la
paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, ens alegra que les coses es
facin, encara que no amb la rapidesa prevista, això passa moltes
vegades, però voldríem de totes maneres deixar constància de
la nostra preocupació pel fet que aquest retard dificulta més la
participació de la comunitat educativa de les diferents Illes en
la programació, vull recordar aquí el tema del mapa escolar de
Menorca i els futurs mapes escolars que s’hauran de fer de
Mallorca i de les Pitiüses. També el tema obert de la participació
real que tendran els actuals equips de Govern dels consells
insulars i els altres representants que hi hagi en els plens en
aquests consells insulars. I en darrer terme la necessitat dels
pares, mares, associacions d’alumnes i professorat puguin
participar en el disseny de les necessitats que tenim a totes les
Illes en aquesta matèria i com vostè sap són inacabables.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Evidentment Sr. Buades compartim la
seva voluntat de crear organismes de participació, així i tot hem
de recordar que molts de municipis, si han volgut, ja tenen
constituït el seu Consell escolar municipal i a la vegada recordar
que el procés d’aprovació i elaboració del mapa escolar de
Menorca va ser objecte d’una gran participació, cosa que
lògicament succeirà en els propers mapes escolars.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació.

I.2) Pregunta RGE núm. 3679/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a catàleg d'entitats que tenen com a objectiu el
patrimoni històric de les Illes Balears.

Passam a la segona pregunta la 3679, relativa a catàleg
d’entitats que tenen com a objectiu el patrimoni històric a les
Illes Balears, que formula l’Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, l’any 2000 la Comissió
de Cultura i Esports del Parlament de les Illes Balears va
aprovar per unanimitat una proposició no de llei d’aquest grup
p arlamentari, que entre altres punts deia que s’elaborés i
publiqués aquest catàleg d’entitats que tenen com a finalitat la
tutela o la gestió en definitiva del patrimoni històric. De llavors
ençà no hem tengut notícies i voldríem saber en quina situació
es troba aquesta publicació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller d’Educació i Cultura té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Gornés, efectivament com diu vostè el mes de maig de l’any
2000 es va aprovar aquesta proposició no de llei del seu grup
parlamentari, posteriorment a aquesta aprovació es va reunir la
Junta interinsular de patrimoni històric, exactament dia 25 de
juliol de l’any 2000 i es va acordar iniciar aquest treball, perquè
recordi vostè que la Comissió d’Educació, Cultura i Esports
havia traspassat la responsabilitat a la Junta interinsular, si bé
és veritat que ens vàrem trobar que la Junta interinsular no té
pròpiament estructura administrativa.

Per tant, es va decidir que ho farien conjuntament Govern
i consells i a més això va coincidir, l’inici d’aquesta tasca, amb
dos altres processos d’elaboració de “materials” o
documentació en aquesta mateixa línia, d’una banda la
finalització de l’inventari d’equipaments culturals, que
aleshores elaborava Sa Nostra, conjuntament amb la Conselleria
d’Educació i Cultura i s’elaborava l’inventari de Menorca i
Eivissa, el de Mallorca estava acabat i després la iniciació, per
part dels diferents consells insulars i les seves comissions de
patrimoni, d’inventaris semblants.

Aleshores resultava possiblement inconvenient fer amb
presses aquesta catalogació que havíem assumit fer amb la
mesura que possiblement el resultat final podrà ser molt més
complet si és la confluència dels tres processos. En qualsevol
i per acabar la feina s’està fent, existeix una fixa tipus que es
suposa es va emplenant i possiblement la seva pregunta d’avui
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pot servir per donar una empenta una mica més forta al procés
d’aquesta feina, que jo l’assumeixo.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Educació. Sr. Gornés té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Doncs sí, nosaltres sabíem que
mitjançant aquesta pregunta rescatàvem de l’oblit, perquè ho
hem de dir així, una iniciativa que va sortir per unanimitat
d’aquest Parlament, cosa que en el nostre entendre i a les
alçades que ens trobam, més d’un any després de l’aprovació
d’aquesta iniciativa que no s’hagin donat passes fermes per tal
d’aconseguir aquest objectiu, indica poca diligència almanco,
perquè em sembla molt bé que entrin treballs paral Alels, com
puguin ser el Pla d’equipaments culturals que fa la Conselleria
d’Educació en colAlaboració amb Sa Nostra i altres iniciatives
paralAleles, però en el nostre entendre no implica que aquesta
proposta aprovada, torn insistir, per unanimitat de tots els
grups no hagi pogut sortir endavant dins un termini raonable.

No és una feina complicada, és una tasca que nosaltres
entenem es podria haver tirat endavant de manera senzilla i dins
un breu temps, possiblement mitjançant una senzilla beca per
a una persona i en un temps de menys d’un any hagués pogut
estar aclarit aquest catàleg, perquè no són tantes les entitats,
ni és tan complicada aquesta feina. Nosaltres esperam que les
seves paraules siguin reals i que puguem comptar amb aquest
instrument molt breument.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller d’Educació té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Res de treure-la de l’oblit, simplement,
repetesc, per ventura la seva pregunta servirà per donar-li una
empenta una mica més forta, però la feina es va fent. La
diligència, els possibles acords amb les capacitats de treball de
la nostra estructura de tècnics i funcionaris de la Conselleria
d’Educació i Cultura destinada a patrimoni.

D’altra banda Sr. Gornés, no deu ser massa senzilla una
tasca d’aquestes, si encara el juliol de l’any 2000 no estava feta,
suposant que fos senzilla aquest feina ja l’hauria feta o la
mateixa Administració que ara governa o l’Administració
anterior. Per tant, és més molt més complicat i a més no sé si
tendria gaire sentit fer un catàleg amb presses, amb l’únic
objectiu de complir terminis, quan probablement hi ha coses
molt més importants que complir terminis com ...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Educació, el seu temps s’ha esgotat.

I.3) Pregunta RGE núm. 3680/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan Cardona, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a canvi d'ubicació de l'Edar de la ciutat d'Eivissa.

Tercera pregunta 3680, relativa a cavi d’ubicació de l’Edar
de la ciutat d’Eivissa, que formula l’Hble. Diputat Sr. Josep
Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Bé Sra. Consellera, vostè sap i ho sap
tot Eivissa i més que saber-ho, ho pateix la terrible pudor que fa
la depuradora de la ciutat d’Eivissa. Entre les moltes solucions
que s’han fet i els sous que s’hi han gastat per intentar
solucionar allò que fins ara no s’ha solucionat, s’ha parlat en
els darrers temps de canviar d’ubicació la depuradora i així tal
vegada canviaríem de lloc la pudor, però no hi ha cap certesa i
per tant, la meva pregunta és si és cert que la consellera pensa
canviar d’ubicació la depuradora de la ciutat d’Eivissa?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, la consellera evidentment
a hores d’ara no pensa canviar la depuradora d’Eivissa. El que
li he de dir és que estam estudiant totes les possibilitats per
millorar el tema, sabem com vostè que és un problema greu a
Vila.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Bé jo li agraeixo aquest aclariment Sra.
Consellera, perquè fins i tot avui mateix el Sr. Director general
diu que no descarta aquest trasllat. Miri jo no sé si s’ha de
canviar o no s’ha de canviar, el fet és que duim anys parlant
d’aquesta depuradora, el fet és que aquest Govern s’ha gastat,
crec que la darrera vegada que va venir vostè a canviar la placa
de la inauguració de la dessaladora va ser 1.200 milions de
pessetes, altres vegades s’han gastat 200, és a dir, en una sèrie
d’anys estam gastant una quantitat ingent de milions i ara
vénen i diuen que no descarten la possibilitat de canviar-la
d’ubicació.
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Jo crec que els ciutadans de Vila necessiten una resposta
clara i definida d’allò que volen fer i una solució determinada
per tal d’evitar aquesta olor i aquest malestar que té tota la
ciutat d’Eivissa. Miri jo m’agradaria que s’aclarissin, que el
Director general digués clarament sí o no i quan vostè diu no al
Parlament, sigui vertaderament no, perquè en aquest moment
ningú sap que es farà i el fet és que aquesta depuradora segueix
fent pudor i el fet és que únicament cobren i no fer
absolutament res. Miri m’agrada el titular d’avui del Diari
d’Eivissa, que diu que hi ha una empresa que es compromet a
no cobrar si no aconsegueixen llevar la mala olor, si això fos així
valdria la pena és que tots aquests que aquests dos darrers
anys l’única cosa que han fet és tirar pilotes fora deixessin de
cobrar, aniria molt millor que el que fins ara han fet.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cardona. Sra. Consellera de Medi Ambient té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, miri aquesta consellera i
la conselleria ho té molt clar i les coses les ha dites molt clares
i ara li aclariré més per si vostè està una mica embullat, que crec
que és el que passa.

Li he dit en primer lloc que efectivament ara per ara, no està
previst fer un canvi d’ubicació de la depuradora i vostè sap
molt bé per moltes raons, que ara no tenc temps d’explicar, però
després li puc exp licar perquè a més no es pot fer. Aquesta
depuradora la va fer l’anterior Govern, ja amb unes
determinades consideracions, però el que importa és el que es
fa ara i li he de dir dues coses. En primer lloc es va aprovar per
Consell de Govern de dia 24 de setembre i li puc llegir, però
tampoc no tenc temps que es va aprovar fer un estudi integral
de tot allò que era la depuradora per tal de realment intentar
d’una vegada per totes arreglar el tema de l’olor. Concretament
li dic que en aquest moment es requereix una inversió d’uns 50
milions de pessetes, però que el Consell d’administració va
considerar que el que s’havia de fer per garant ir l’eliminació de
manera definitiva les olors, precisament com dic fer un estudi
integral i encarregar un projecte d’aquest tipus per tal de poder,
d’una vegada per totes, intentar eliminar les olors.

A part d’aquesta inversió que està molt clara i molt definida
i com dic ja a punt per executar, hi ha també un estudi que
planteja entre altres possibilitats que si no es pot aconseguir
eliminar les olors, que és un problema que a mi també em
preocupa igualment com vostè, idò cercar una alternativa,
evidentment la possibilitat fins i tot d’una ubicació diferent,
però sempre s’intentarà primer resoldre el problema de les olors.
Estam fent feina Sr. Diputat, estam precisament treballant per
arreglar un problema que ve de enrera i estic convençuda que
efectivament el podrem resoldre i esperem la colAlaboració de
tots, també la seva.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.4) Pregunta RGE núm. 3673/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a baixa dels apoderats dels comptes bancaris de les empreses
públiques del Govern.

Passam a la quarta pregunta la 3673, relativa a baixa dels
apoderats dels comptes bancaris de les empreses públiques del
Govern, que formula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut del
Grup Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquest
diputat que els parla, en el mes de juny de l’any 1999 vaig
presentar la meva dimissió com a President del Consell
d’administració de Fires i Congressos, dia 3 d’agost la Junta
General d’Accionistes, és a dir, el Govern balear va cessar a
tots els membres del Consell d’administració. Quina ha estat idò
els darrers dies la meva sorpresa quan he pogut constatar que
encara figuro com apoderat a comptes corrents d’una
determinada entitat bancària. Em creguin que això a més
d’indignació em demostra aquesta grau de manca de rigor del
Govern balear.

D’aquí idò aquesta pregunta que avui formulo, no només la
faig per a la meva persona també la faig extensiva a totes
aquelles persones que ja no tenen cap càrrec a cap empresa
pública, a veure si ho han comprovat i els han donat de baixa
com apoderats, perquè en definitiva el meu cas és més que
evident, jo no hi he de figurar perquè no som apoderat de cap
compte bancària.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sr. Conseller d’Hisenda té la paraula.

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

 Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, miri no ha de voler veure
fantasmes allà on no n’hi ha, el Govern va donar ordre a totes
les entitats financeres d’empreses públiques i instituts que es
canviessin. El cas de Ficobalsa és molt concret, les
comunicacions es fan a les sucursals, Ficobalsa feia feina com
a mínim amb dues entitats financeres i una de les dues va fer el
canvi i l’altra sucursal no va transmetre als serveis centrals el
canvi d’apoderament, això es va detectar en el seu moment
mitjançant el servei d’auditoria interna del Govern i això va
permetre posar-nos en contacte amb la seu central d’aquesta
entitat financera per procedir en el seu canvi.
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Per tant, la comunicació, la responsabilitat del Govern i dels
responsables de les empreses es va complir en el seu moment
demanant el canvi d’apoderament, cosa diferent és que una
sucursal que ha d’informar als serveis centrals no ho fes així.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. Sr. Oliver té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Excuses Sr. Conseller, miri a mi em
varen comunicar i a més no entenc com em poden cessar dia 3
d’octubre quan jo ja havia presentat la dimissió, però en fi, això
és una prova més de la seva eficàcia.

Miri va ser una sorpresa quan jo cercant a una entitat
bancària un número de compte meu que no sabia, em va sortir
una relació de comptes allà on encara jo figurava com apoderat
i això el mes de setembre, és la missió d’aquest Govern
transmetre a les entitats bancàries que m’esborrin a mi
d’apoderat. Quina culpa dóna vostè a les entitats bancàries?
Escolti miri, li acceptaria una disculpa perquè crec que el
Govern a mi em deu, almanco una disculpa per haver-me tengut
més de dos anys com apoderat a un lloc allà on no podia treure
doblers. Em cregui que això és manca de rigor amb els doblers
públics Sr. Conseller. Jo espero una disculpa d’aquest Govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sr. Conseller d’Hisenda té la paraula.

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

Sr. President. Sr. Diputat, li torn a repetir, el Govern ha
actuat correctament, va notificar en el seu moment el canvi a les
sucursals, es presenta a la sucursal, l’altra entitat financera ho
va fer bé, va ser un error de la sucursal. Per tant, disculpes en
absolut i vostè pot presentar totes les dimissions que vulgui i
si no l’accepten? Hi ha una cosa que és el cessament, per veure
que s’acceptava el varen cessar.

(Rialles)

Efectivament hi ha gent que presenta la dimissió i tal vegada
no s’accepti. Per tant, no ha de venir amb històries que
segurament vostè sap que errades d’empreses n’hi ha mil i aquí
el Govern ha actuat correctament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda.

I.5) Pregunta RGE núm. 3674/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a estat d'execució del conveni de construcció del
CITTIB.

Passam a la cinquena pregunta 3674, relativa a estat
d’execució del conveni de construcció del Centre
d’Investigació de Tecnologies Turístiques a les Illes Balears,
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.
Efectivament dia 28 de desembre de l’any 98 es va signar
aquest conveni entre les dues institucions, un conveni que
tenia tres anys de vigència, en conseqüència està a punt de
complir-se aquest termini i voldríem conèixer com està la
construcció d’aquest edifici i quines han estat les quantitats
abonades ja en aquest concepte per part del Govern de l’Estat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, existia un projecte
d’edifici per al Centre d’Investigacions i Tecnologia i aquest
projecte no va passar els requisits del Comitè tècnic del Parc
Bit. Es va fer un concurs d’idees per a la seva selecció, amb un
jurat eminentment tècnic, que pogués elegir un projecte que fos
adequat a allò que era el pla mestre del Parc Bit. 

Es va seleccionar el mes de novembre de l’any 2002, com
p reveu la llei es va obrir un procediment negociat perquè el
guanyador fes el projecte bàsic, el 3 d’agost es va dur a Consell
de Govern l’autorització per iniciar l’expedient de contractació
i en aquests moments està a intervenció per fer la fiscalització
i per començar a licitar el projecte.

L’altre pregunta que ha fet, quina ha estat l’aportació fins
ara? Són 80 milions de pessetes, ho va aportar, si mal no record,
el pressupost del 99 i amb el Govern central ja s’han tengut
converses, perquè a ells Govern central i nosaltres ens
interessa dur a terme aquest edifici del Centre d’Investigació de
Tecnologia Turística.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Flaquer té la paraula.
No vol intervenir.

I.6) Pregunta RGE núm. 3675/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i  Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a equiparació de treballadors al grup del complex
hospitalari de Mallorca.
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Passam a la sisena pregunta 3675, relativa a equiparació de
treballadors al grup del complex hospitalari de Mallorca, que
formula l’Hble. Diputada Sra. Aina Mª Castillo Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per
posar en antecedents a la pregunta cal dir que dia 8 de juny del
99 el Govern balear va signar un conveni de colAlaboració amb
els hospitals Creu Roja i Sant Joan de Déu, amb l’objectiu de
planificar la situació d’aquests dos hospitals, una vegada
entrés en funcionament l’Hospital de Son Llàtzer. En aquest
conveni, el Govern balear assumeix el compromís de prendre
mesures necessàries, a fi que el personal d’aquests dos
hospitals pugui optar a la integració a l’Hospital de Son Llàtzer,
a la vegada que el personal de Gesma. Després també diu que
els que no ho facin podran integrar-se a l’organització soci
sanitari del Govern, però aquest no és el motiu de la pregunta,
encara que també en podríem parlar del model soci sanitari del
Govern.

En definitiva i amb la convicció que aquest conveni no ha
estat anunciat, per tant, plenament en vigor les obligacions
assumides i després de conèixer el fet que el Govern balear fes
gestions perquè el personal de Gesma passi a integrar
l’Hospital de Son Llàtzer. La pregunta és si la Consellera de
Sanitat pensa equiparar els treballadors d’aquests dos
hospitals dins els grups de treballadors de Gesma i quines
mesures ha pres en compliment d’aquest conveni?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castillo. Sra. Consellera de Sanitat té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Castillo, aquests treballadors pertanyen a empreses privades,
sense afany de lucre, però empreses privades. Vostè hauria de
saber que per accedir a la comunitat autònoma és necessari
passar un concurs en condicions d’igualtat, mèrit i capacitat.
Seria del tot il Alegal integrar directament al complex aquests
treballadors.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Consellera de Sanitat. Sra. Castillo, vol
intervenir? Té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé Sra. Consellera, li diré que els
treballadors de Gesma que passen a integrar l’Hospital de Son

Llàtzer no fan cap oposició, passen directament, és a dir, que
les condicions d’igualtat, mèrit i capacitat aquí no es veuen. Per
tant, vostè el que hauria de fer és complir aquest conveni,
signat ja li he dit dia 8 de juny del 99, allà on vostè assumeix
com a Govern balear, el compromís d’integrar el personal
d’aquests dos hospitals, encara que siguin privats han
contribuït molt a la sanitat d’aquestes Illes, vostè es compromet
a integrar-los igual que ha fet amb el personal de Gesma. Vostè
ha defensat el personal de Gesma i ha deixat sense emparament
aquest hospital, no em vengui amb excuses.

De totes maneres jo pens que vostè o menteix en aquest
Parlament o menteix al personal, almanco de l’Hospital Sant
Joan de Déu, perquè li diré una cosa, em va arribar ahir per
casualitat un informe, un comunicat del comitè d’empresa de
l’Hospital Sant Joan de Déu, allà on diuen, els treballadors,
després d’una reunió mantinguda amb vostè i el gerent de
Serbasa, vostès diuen que es pot arreglar el problema i els
demanen un llistat de persones que han entregat la solAlicitud
de feina. Bé a part que això ens pot semblar un nyap, no sé que
vol fer amb el llistat de persones, una de dues o vostè pot fer
alguna cosa o vostè no pot fer res, però no li posi excuses al
personal o no ens vengui amb excuses a nosaltres.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castillo. Sra. Consellera de Sanitat té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Miri Sra. Castillo, la seva
inexperiència li fa una mala jugada, el protocol, els convenis qui
se’ls han carregat han estat els seus Sra. Castillo, els seus la
Sra. Ministre, tots els seus directors generals i tots els seus
assessors jurídics, inclosos tots sense cap excepció. Primer es
varen carregar el model, havia d’haver estat un consorci, idò
fundació, després acabaren per no acceptar tots els
treballadors, l’única persona que els ha defensat sempre és
aquesta consellera, els seus de cap de les maneres, ni la
ministra, ni els directors generals, ningú Sra. Castillo, ho demani
als seus, ho demani.

El que passa és una cosa certa, aquest Govern amb la
reforma dels hospitals del complex, podrà arreglar, si la Sra.
Ministra compleix l’enèsima promesa d’obertura de l’Hospital
de Son Llàtzer, si és veritat que dia 15 obri, perquè vostè diu
que n’hem de parlar molt de soci-sanitari, és veritat, els nostres
hospitals seran soci-sanitaris quan deixem de llogar-los a la
seva Sra. Ministra, que no sé que faria la seva Sra. Ministra si
nosaltres no li lloguéssim els nostres hospitals, després ho
podrem arreglar. Tot això és fruit de la seva inexperiència Sra.
Castillo, però aquest Govern arreglarà, no passi ànsia, els
problemes d’aquests treballadors, perquè aquest Govern té
voluntat, no com dia 8 de juny, com molt bé vostè ha dit, el Sr.
Matas signava i el Sr. Romay Becaria, que ja no surt ni a la foto,
signaven un paper banyat que no servia absolutament per res
Sra. Castillo.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat.

I.7) Pregunta RGE núm. 3676/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a impost sobre grans superfícies.

Passam a la setena pregunta 3676, relativa a imposts sobre
grans superfícies, 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. Dia 18 d’agost, senyores i senyors
diputats, varen poder llegir als mitjans de comunicació com la
Conselleria de Comerç anunciava que estudiava la possibilitat
d’aplicar un impost a les grans superfícies. Transcorregut un
temps, demanam al Govern a veure si ja hi ha fum blanc, a veure
si ha pres alguna decisió al respecte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. El Sr. Conseller d‘Hisenda té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, vostè demana, pensa el
Govern de les Illes Balears aprovà un impost que grava les
grans superfícies? Jo li contest, el Govern no ha entrat a
considerar l’establiment d’un impost que grava les grans
superfícies.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. Sr. Oliver té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Els mitjans de comunicació no deuen
reflectir mai el que pensa el Govern. El Govern estudia aplicar
un impost a les grans superfícies, bé si vostè em diu que el
Govern no ho ha estudiat mai, almanco aquí surt a la foto el Sr.
Sampol i va fer aquestes declaracions, no ho han estudiat mai,
bé tal vegada perquè l’endemà va sortir també en els mitjans de
comunicació que UM està en contra de crear un impost.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sr. Conseller d’Hisenda té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. A la meva resposta i la contestació
que ha fet en tres segons ja l’ha girada, vostè ha dit que el
Govern no ho ha estudiat, jo no he dit això. Jo he dit que el
Govern no havia entrat a considerar l’establiment d’un impost
de grans superfícies i aquí per ventura hauríem d’analitzar és
l’esquizofrènia del Partit Popular que vota a favor d’aquest
impost a Catalunya i després el Sr. Aznar, President del Partit
Popular, interposa un recurs.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda.

I.8) Pregunta RGE núm. 3687/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Marí i Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a agència de relacions públiques.

Passam a la vuitena pregunta 3687, relativa a agències de
relacions públiques que formula l’Hble. Diputat Sr. Josep Marí
i Ribes, del Grup Parlamentari Socialista que té la paraula.

EL SR. MARÍ I RIBES:

Gràcies, Sr. President. Voldríem saber quins objectius
persegueix la Conselleria de Turisme, quan ha anunciat la
contractació d’una agència de relacions públiques que
desenvoluparia una feina, sobretot als principals mercats
emissors, com són Alemanya i Gran Bretanya.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, miri la contractació
d’aquestes dues agències estan emmarcades dins allò que és
el Pla de màrqueting de l’any 2001-2005, és una recomanació
que ens va fer aquest pla i també és una vella aspiració de molts
d’empresaris d’aquestes Illes de tenir una agència de
representació o relacions públiques en aquests dos principals
mercats.

Actualment, donat que les imatges negatives que s’havien
donat dins aquest mercat sobre les Illes Balears vàrem veure
necessari accelerar aquesta contractació. L’objectiu d’aquestes
empreses és en primer lloc disposar d’una informació
continuada i pugui tenir una rapidesa, una capacitat d’actuació
immediata quan es produeix una notícia negativa dins aquests
mercats i a la vegada crear de forma continuada uns impactes
positius dins el mercat i els prescriptors, és a dir agències de
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viatges i els majoristes, que són els que aconsellen a la gent a
comprar unes vacances o unes altres.

En el cas de l’empresa d’Alemanya ja està adjudicada,
l’empresa que va guanyar és Wilde and Partner i en el cas de
l’empresa de Gran Bretanya s’ha iniciat el procés d’adjudicació
i està previst que la primera quinzena de novembre estigui
contractada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Marí i Ribes té
la paraula.

EL SR. MARÍ I RIBES:

Gràcies. Molt breument només per felicitar aquesta iniciativa
de la Conselleria de Turisme, això està emmarcat dins allò que
és el Pla de màrqueting, més o menys ja ho coneixem i pensam
que és molt necessari tot això per seguir sent, com deim, uns
mercats que són els més importants per a nosaltres a les Illes
Balears.

Per tant, estam segurs que donaran els fruits desitjats per
tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Ribes. Sr. Conseller de Turisme? No vol
intervenir.

I.9) Pregunta RGE núm. 3688/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aplicació de la Llei de Règim especial de
les Illes Balears.

Passam a la pregunta número 9, 3688, relativa a aplicació de
la Llei de règim especial a les Illes Balears, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Antonio Diéguez Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, que té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, de
todos es sabido que el Gobierno del Sr. Aznar López no quiere
dar cumplimiento a la Ley de régimen especial de las Islas
Baleares y, que desde su gobierno, se lleva a cabo una política
de bloqueo tanto legislativo como económico hacia esta
comunidad autónoma por el simple hecho de que el Gobierno
de estas islas no comparte la fe popular, y que por tales
motivos este gobierno ha tenido que recurrir al Defensor del
Pueblo para interesarse por ver qué es lo que sucede con la
aplicación de régimen especial.

Por eso quisiera que el Sr. Conseller nos dijera qué
resultado han tenido esas gestiones que ha hecho ante el
Defensor del Pueblo. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller d’Hisenda, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Vàrem recórrer al Defensor del Poble
després d’haver remès als diferents departaments ministerials
més de 70 cartes en què demanàvem la constitució de les
comissions mixtes i que es recollissin projectes relacionats amb
el règim especial. Així, vàrem remetre un escrit el dia 29 de juny
al Defensor del Poble, que ens va contestar l’11 de juliol dient-
nos que iniciava l’estudi de la qüestió plantejada.

La sorpresa ve dia 28, una carta que ens arriba dia 28 de
juliol firmada per l’adjunta primera del Defensor del Poble, Sra.
Maria Luísa Cava de Llano, on se’ns diu que s’ha rebut una
queixa que ha donat lloc a l’inici de la investigació prevista als
articles 9 i 18 de la Llei Orgànica del Defensor del Poble. Diu:
“...a cuyo efecto se han dirigido diferentes escritos a los
ministerios de Economía, Fomento, Educación, Cultura y
Deportes, Sanidad y Consumo, Medio Ambiente y Agricultura,
Pesca y Alimentación. Al no haber obtenido respuesta en el
plazo previsto en el artículo 18 de la citada ley orgánica del
Defensor del Pueblo, se ha efectuado el oportuno
requerimiento  a  los  mencionados  departamentos
ministeriales”. Per tant, no només el Govern de la nació no
contesta els requeriments, sinó que fins i tot al mateix Defensor
del Poble també li dóna la callada per resposta.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. Sr. Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sin duda nos encontramos ya ante
un grave caso de autismo político de Helms-Aznar-Burton, que
en su sistema de bloquear a esta tierra, pues ya llega a ni
siquiera contestar al Defensor del Pueblo. Sr. Conseller, le
rogamos desde esta cámara, los que estamos interesados en
que las leyes se cumplan, que trate de sacar de esa situación de
autismo político al Sr. Helms-Aznar-Burton por beneficio de
nuestra tierra.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller d’Hisenda, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Jo li manifest que durant tres anys, des de l’aprovació de la
Llei de règim especial, no hi ha hagut voluntat política per
aplicar aquesta llei, però tampoc no seria just si no reconegués
que en aquests moments veim determinades situacions i
determinats moviments que ens permeten tenir un moderat
optimisme perquè el tema es pugui anar desbloquejant, com a
mínim amb la possibilitat de constituir les comissions mixtes i,
com a mínim, amb la possibilitat que se’ns escolti. A partir
d’aquí després veurem si hi ha voluntat política per donar
compliment a la Llei de règim especial.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda.

I.10) Pregunta RGE núm. 3689/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l'Hospital Militar.

Passam a la pregunta número 10, 3689, relativa a Hospital
Militar, 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. Sra. Consellera, de tots és sabuda la
mancança de centres sociosanitaris a les Illes Balears. Es va
parlar del fet que l’Hospital Militar en el seu dia podria ser...,
l’Hospital Militar de Palma, evidentment, podria ser un centre
sociosanitari, així es va acceptar en una proposició no de llei
que va presentar en el seu moment la Sra. Estaràs amb esmenes
del nostres grups, en les quals dèiem que hauria de ser una
cessió com s’ha fet a Catalunya, com va fer el Govern central a
Catalunya, que ha cedit les instalAlacions i es fa càrrec dels
treballadors.

Vam saber també en el seu moment, quan la Sra. Estaràs des
de Madrid deia que es podia solucionar aquest problema, que
s’havia de solucionar aquest problema. Voldríem saber com
estan les negociacions amb l’estament militar per a aquesta
cessió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascon. Sra. Consellera de Sanitat, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Gascon, en aquest moment
i des de fa ja sis mesos esperam la valoració per part dels
militars de l’edifici que el Ministeri de Defensa ha encarregat a
l’empresa (...). De moment li puc avançar que dia 6 de setembre
aquesta consellera va tenir una entrevista aquí a Ciutat amb el

general Formentín, el qual em va comunicar que continuaríem
les converses per veure com es feia el canvi d’ús o la compra,
i quines condicions posaven, però també em va fer saber que
per part del Ministeri de Defensa no tenien cap presa ni una. Em
va explicar que tenien una problemàtica de 1.000 persones que
necessiten fer les seves revisions militars i que, avui per avui,
necessiten l’hospital i no tenen un recanvi per poder fet totes
aquestes activitats.

Li dic això perquè, com molt bé vostè ha explicat, Sr.
Gascon, per molt que la diputada Estaràs i altres es facin fotos
a Madrid dient i explicant que això està a punt, no és així. És tot
el contrari: els militars, de moment, no tenen cap pressa, però
no obstant això, les converses continuen en marxa i continuen
enceses, i de forma propera anirem a Madrid a veure ja la
valoració d’aquesta empresa que ja li he dit abans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Gascon, no vol
intervenir?

I.11) Pregunta RGE núm. 3690/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa
al Pla de marques.

Passam a la pregunta número 11, 3690, relativa a pla de
marques, 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. Sr. Conseller, tenim coneixement que
la Conselleria de Turisme està treballant en l’elaboració d’un pla
de marques per al sector turístic a les nostres illes, i des del
Grup Parlamentari Socialista consideram que aquest és un tema
important per al futur de la nostra oferta turística, i ens
agradaria que ens explicàs, encara que sigui en el breu temps
d’una pregunta, quins objectius persegueix aquest pla de
marques i en quina fase d’elaboració es troba.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes 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. Diputat, efectivament
vàrem posar en marxa des de la conselleria un pla de marques.
Aquest pla de marques responia essencialment a tot el procés
que s’està donant dins els mercats internacionals, que és de
globalització i de fusió d’empreses. Això feia que les nostres
petites i mitjanes empreses quedassin en una situació dèbil o
més dèbil que la que teníem, i per tant enteníem que havíem de
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donar una resposta. Aquest pla de marques és una part, és una
de les accions per donar una resposta a aquesta situació.

El pla de marques, els objectius que té fonamentalment és,
sense cap dubte, un objectiu general que és donar resposta a
aquesta qüestió que li deia i un altre diversificar la nostra oferta
turística, és a dir, el nostre producte turístic. I de forma més
concreta els objectius que té són, per una part, millorar la
informació de què disposam dels mercats emissors; per una
altra part realitzar una promoció diferenciada de les empreses i
dels establiments; per una altra part incrementar la
comercialització directa de les nostres empreses dins els
mercats, dirigida directament al client; millorar la capacitat de
negociació de les empreses que associen les marques amb els
operadors turístics; millorar també la qualitat de l’oferta
d’aquestes empreses que s’associen i, per tant, també millorar
el preu de venda, i diversificar, com deia, el nostre producte
turístic i, sobretot, també ajudar amb aquesta diversificació a
redistribuir els fluxos de visitants cap a aquestes illes.

Les marques escollides són vuit, es varen escollir a través
d’un procés de consulta amb consells insulars, amb empresaris
i amb altres professionals, amb estudis tant a nivell de mercats
emissors com en el receptiu, i en la fase actual, una vegada ja
escollides les marques, s’està fent el disseny gràfic d’aquestes
vuit marques i s’està acabant la guia d’aquestes marques.
Immediatament es passarà a presentar aquesta guia a les
empreses interessades, que podria dir que en aquest moment
estan al voltant d’entre 130 i 150 empreses.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Marí i Serra, té
la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, només per donar
l’enhorabona al Sr. Conseller de Turisme per haver pres aqueixa
iniciativa perquè la creim, com hem dit abans, molt important
per al sector turístic de les nostres illes i la nostra oferta.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

I.12) Pregunta RGE núm. 3691/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan,  del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Ecologista, relativa a PAC mòbils.

Passam a la pregunta número 12, 3691, relativa a PAC
mòbils, que formula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Ramon i Juan,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista, que té la
paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

M oltes gràcies, Sr. President. Sr. Consellera de Sanitat, ara
ja fa alguns mesos que vostè va fer una visita a Eivissa amb la
lloable intenció de fer el lliurament de dos PAC mòbils, un per
a la zona de Sant Antoni i un altres per la de Santa Eulàlia, i la
veritat és que m’imagín que va ser una visita frustrant perquè
no va aconseguir el seu objectiu, ja que es rebutjà l’entrega
d’aquests PAC. En el cas de Sant Antoni, segons les nostres
notícies, entre altres coses s’alAlegava que no hi havia personal
suficient per atendre els PAC mòbils, que per cert, després es
va aprovar -crec que per unanimitat- una moció a l’Ajuntament
de Sant Antoni en què es demanava l’augment de personal, i en
el cas de Santa Eulàlia va ser encara una mica més sorprenent,
perquè ni tan sols el batle d’aquest municipi es va dignar a
rebre-la i parlar amb vostè. Tal vegada estava massa ocupat
amb la concessió de llicències urbanístiques de dubtosa
legalitat, que darrerament el tenen molt ocupat, o no sé per quin
motiu.

També tenim entès que a l’illa de Menorca hi ha hagut
alguns problemes amb aquesta qüestió dels PAC mòbils. El que
voldríem saber és si a hores d’ara s’ha trobat solució per a
aquest problema i, si de cas, quina ha estat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, el primer de tot que vull
explicar és que el projecte de PAC mòbil o el projecte de millora
de l’atenció domiciliària urgent és un projecte a mitges amb
l’Insalud, perquè sempre vàrem tenir clar que no s’havien de
duplicar serveis.

Dit això, li he d’explicar que a Mallorca el seu servei
funciona segons s’havia previst, fins i tot sense que aquest
conveni que he dit abans avui per avui no estigui signat. A
Menorca també, tot i alguns intents de trobar excuses durant
un mes i mig com era la figura d’un desfibrilador, que era
importantíssim per posar el projecte en marxa, la qual cosa no
és així perquè s’ha posat i no ha posat res enlloc, s’ha posat en
marxa i també funciona. A Formentera, com vostè deu saber
també, hi ha un PAC mòbil i tampoc no hi ha cap problema.

És veritat que a l’illa d’Eivissa ens vàrem trobar que el
moment en què estava programa l’entrega, l’Insalud no havia
informat de la forma adequada els directius ni el personal, i els
batles del PP, com molt bé vostè ha explicat, de Santa Eulàlia i
Sant Antoni, no varen voler entendre que la seva colAlaboració
no passava de ser una colAlaboració lògica dins l’administració
que fa que les coses funcionin sense cap cost per a ells, com
han funcionat a tots els ajuntaments del PP d’aquí i no hi ha
cap cost per part dels ajuntaments.
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Així, i per evitar deslleialtats, s’ha pactat el següent: que el
dia que es firmi per part del director general de l’Insalud a les
Illes Balears i per jo mateixa aquest conveni, aquest mateix dia
fixarem data d’entrega a Eivissa, a Santa Eulàlia i Sant Antoni,
dels PAC mòbils. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Ramon, no vol
intervenir?

I.13) Pregunta RGE núm. 3677/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Llamas i Márquez, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a model territorial d'Eivissa i Formentera i de
Menorca.

Passam a la pregunta número 13, 3677, relativa a model
territorial d’Eivissa i Formentera i Menorca, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Antoni Llamas i Márquez, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, la
pregunta es continuación de la efectuada en el pleno del 2 de
octubre, el pleno de la semana pasada, por la cual pedíamos
explicaciones de una contratación de una asistencia técnica
sobre el modelo territorial de la isla de Mallorca. En este caso es
saber si también se han contratado, se han hecho otras
asistencias técnicas para el resto de las islas.

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):

Moltes gràcies, Sr. President. La resposta és no, el Govern
no ha fet altres contractacions per al model territorial de
Menorca i Eivissa i Formentera. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. En este caso nos gustaría saber..., o
por lo menos profundizar un poco en cuáles son las razones. La
semana pasada se no hizo algún comentario respecto a que el
objetivo final o pormenorizado de este tipo de contratación
resultaba ser el homogeneizar unos determinados datos. La
verdad es que la justificación es -entendemos o desde mi
propio criterio- bastante banal. Esperamos también desde este
escaño que estos trabajos de asesoría nos los presente o nos

los haga llegar, y sí nos gustaría saber por qué esta
diferenciación entre una isla y las otras en cuanto a esta
definición del modelo territorial, el interés que tiene el Govern
en definir el modelo territorial de las diferentes islas.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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. Bé, efectivament, jo li vaig contestar
la setmana passada que calia una homologació i una
homogeneïtzació de dades perquè les dades de què disposava
el Govern, procedents de les antigues directrius d’ordenació del
territori encarregades pel govern anterior, no contemplaven una
cosa tan elemental com la unitat territorial de Mallorca. Mallorca
estava, segons el model del Partit Popular d’aleshores,
fraccionada en sis territoris i no contemplava el model..., un
funcionament unitari de l’illa, que és el que realment existeix en
termes econòmics, en termes sociològics, en termes de
funcionament territorial.

El Govern brinda la seva col Alaboració als consells,
colAlaboració financera, de transmissió de documentació, de
cartografia, de bases de dades que els consells necessiten i el
Govern disposa per fer el seu planejament territorial, i per tant
és lògic que pretengui el Govern que aquesta transmissió de
dades i aquesta colAlaboració s’efectuï en termes d’igualtat a les
tres illes.

I li diré una cosa: el Sr. Jaume Matas, l’anterior govern, es
va gastar 270 milions de pessetes en les Directrius d’Ordenació
del Territori per aconseguir un diagnòstic equivocat de
Mallorca, 270 milions de pessetes per un diagnòstic equivocat.
El meu antecessor, aquest govern, es va gastar 5 milions de
pessetes en corregir aquest disbarat. Per tant, quant a correcta
i austera utilització dels doblers públics, aquest govern guanya
l’anterior per 270 a 5, una vertadera pallissa, Sr. Llamas.

Gràcies, Sr. President.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Amb la
seva resposta queda tancat el torn de preguntes.

II.- InterpelAlació RGE núm. 3497/01, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació
amb la prohibició de construcció a àrees d'interès agrari.

I passam al punt següent de l’ordre del dia, que és la
interpelAlació 3497, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
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relativa a política del Govern en relació a la prohibició de la
construcció a àrees d’interès agrari. 

(Continua la remor de veus)

Srs. Diputats, per favor, un poc de tranquilAlitat. Intervendrà
el Sr. Font; si no, no el sentiran.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Clar. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

En nom del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, president, per la seva ajuda.

Senyores i senyors diputats, senyors consellers, ara fa una
mesada grossa, no arriba a dos, que el Govern balear... Fa els
dos, perdó, fa els dos i dos dies, el Govern balear va anunciar
-per cert, el conseller d’Obres Públiques d’abans- que faria una
modificació de les Directrius d’Ordenació del Territori.

Nosaltres pujam aquí a interpel Alar el conseller
d’Agricultura, i m’agradaria que quedassin clares dues coses,
Sr. Conseller, senyores i senyors diputats. Primer de tot, quan
en aquesta tribuna aquest mateix diputat que ara els parla, en
els mesos de novembre, octubre i desembre de l’any 99,
alertava aquesta cambra i la societat balear del problema que
venia amb la sequera i de la mala gestió del conseller
d’Agricultura d’aquell temps, a mi em varen dir els grups que
donen suport al Sr. Antich que jo era un alarmista, que no sabia
de què anava i que l’únic que feia era preocupar la gent.
Desgraciadament no em vaig equivocar; fins i tot sé que
aquests darrers dies li demanaven els darrers 1.000 milions
d’aquella famosa sequera que, lògicament, les conseqüències
més grans eren enguany per als arbres fruiters.

Que quedi clar que dins aquella mateixa línia aquesta
interpelAlació sobre la possible construcció o no d’habitatges
per als pagesos dins sòl rústic no vol ser en cap moment ni
alarmista ni catastròfica, però sí que vol ser real. Si vostès no
volen veure la realitat, també serà la seva responsabilitat, i ja
saben com va acabar el Sr. Mayol.

I segona qüestió: aquest grup, que és el Partit Popular, avui
els la presenta perquè les pageses i els pagesos puguin fer un
habitatge dins les seves explotacions. No els estic parlant d’un
que té una finca, que ja no fa de pagès, que vulgui fer un
habitatge per llogar-lo a un altre; que quedi clar aquest tema,
perquè si no queda clar aquest tema després sortirà “el Partit
Popular..., els constructors...”, no, no, parlam dels pagesos. La
seva capacitat, Sr. Conseller, sé qui és, perquè el debat sigui
sobre aquests pagesos.

Miri, els pagesos no entenen massa de AIA, ARIP, APR,
APT..., no n’entenen massa. Els polítics pareix -ens incloem-
que estam ent estats en parlar d’una forma difícil perquè no
se’ns entengui, i ara lògicament ha passat desapercebut el fet
de les AIA, ha passat desap ercebut dins el món de la pagesia.
Les DOT, que estan vigents, diuen en els seus articles 9 i 10,
diferencien el que és el sòl rústic protegit i el sòl rústic comú. A
l’article 9, que és el vigent, que jo crec que acabarà així aquesta
legislatura, diu que són sòl rústic protegit les àrees naturals
d’especial interès d’alt nivell de protecció, les àrees naturals
d’especial interès, les àrees rurals d’interès paisatgístic, les
àrees de prevenció de riscs i les àrees de protecció territorial, i
diu que són rústic comú les àrees d’interès agrari, les àrees de
transició i les àrees de sòl rústic de règim general.

Ara vostès, Sr. Conseller, jo no sé si vostè se n’ha adonat,
en aquesta proposta de modificació modifiquen l’article 9 i
diuen que el Pla territorial de Mallorca haurà de classificar el sòl
rústic d’especial protecció i ens remeten a l’article 19, que es
veu ampliat d’una forma important, i dins el sòl rústic protegit
passen a posar-hi també les àrees de transició -crec que és una
equivocació- i les àrees d’interès agrari, que aquesta és més
grossa i de bulto.

Sr. Conseller, senyores i senyors diputats, vostès, fent
aquest canvi, el que fan és castigar els pagesos. Quan
necessitin segons quines infraestructures, els pagesos,
aquestes estaran condicionades pel Pla territorial de Mallorca
i per si la seva modificació de les DOT anàs endavant, i si
aquest pla territorial de Mallorca no ha pensat en aquest tipus
d’infraestructures -ara no parlam d’habitatges- que han de
menester segons quins pagesos, on els remet vostè -dic vostè
perquè vostè forma part del Govern- els remet a la declaració
d’interès general. Molt bé, resulta que un senyor que ha de
posar una recolAlectora o dues -no parlam d’habitatges, eh?,
d’una nau- no podrà; ho haurà de fer, si no ho ha contemplat el
PTI, a través d’un interès general. Ho diu la proposta. Ja
empraré segons quines coses per a la rèplica perquè, com que
seran molts que me’n donaran, he de tenir qualque cosa
guardada.

Si un pagès vol fer per a ell una casa en el camp, per a ell,
per a aquest pagès que viu al cent per cent de la pagesia, no els
estic parlant dels altres jo, eh?, el Partit Popular no els està
parlant dels altres, els està parlant dels pagesos, tampoc no la
pot fer, ni condicionada; així com, les naus, les pot fer
condicionades, la casa ni condicionada; és a dir, un jove pagès,
o no tan jove, que modernitza la seva explotació i vol estar a
prop dels seus conreus, resulta que no pot fer aquesta casa.
Molt bé; això, si ho volen mirar, està a la pàgina 23 de la
proposta de modificació de les DOT, a la matriu d’ordenació del
sòl rústic, article 19.1, lletra f), “altres habitatges unifamiliars
aïllats”.

Número 3, ús del número 3: prohibit, prohibit!. Sap per què,
Sr. Conseller, a una àrea se la pot denominar d’interès agrari?
Ho saben, vostès? Tenen molt clar per què a una àrea se li diu
d’interès agrari? Idò se li diu d’interès agrari perquè dones i
homes d’aquí o de fora la cuiden, i la majoria d’aquesta gent
segur que guanya la meitat del que vostè i jo guanyam, Sr.
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Morro, en un any; ells no arriben a la meitat, segur. Fent feina
de sol a sol, feina que, a més de conrear, que és el que fa també
que sigui d’interès agrari, hi ha una part molt important, a part
de conrear, que és tenir la finca neta, perquè vostès quan
passen per un paisatge diuen: “Aquest és d’interès agrari”; sap
per què, primer de tot?, perquè la majoria estan buides perquè
no sembren en tot l’any, sinó perquè la veuen neta, perquè a la
terra no hi ha males herbes. Això fa que sigui una àrea d’interès
agrari, perquè hi ha persones humanes, persones, perdó,
persones que la cuiden, a part del fet que intenten guanyar-se
la vida.

Si a aquestes persones, a part de guanyar poc, les privam
d’uns drets que tendran d’altres perquè, no ho oblidem,
aquesta modificació de les DOT continuen mantenint el rústic
comú, amb la qual cosa aquelles àrees que no es declarin
d’interès agrari resultarà que aquests sí que podran construir
un habitatge no per a ells, que fan de pagesos, sinó per ells fer
i llogar i tenir uns ingressos, i aquell pagès condemnat a no
poder-la fer, amb el 3 de la proposta, veurà com el veïnat, sense
fer de pagès, perquè vostès això no ho exclouen, no diuen que
no es farà cap casa en rústica, veurà aquell veïnat que no fa de
pagès que té uns bons ingressos per aquella casa.

Vostès són els representants de l’esquerra? Vostès són
aquí per la cadira, perquè vostès ni tenen majoria i, de passada,
són falsos respecte al que prediquen i, clar, ho amaguen darrere
les AIA, que no ho entén ningú. No, no, i ja poden trobar que
és un disbarat, ho han escrit vostès..., això sí, l’anterior
conseller, aquest que han llevat del Govern. Per això jo allò que
els demanaria, Sr. Conseller, és que es plantegin i pensin que
no parlam del fet que la gent es faci cases en sòl rústic per
llogar-les, que parlam de les infraestructures que hauran de
menester els pagesos per amagar -és la seva maquinària- i de la
possibilitat que un pagès pugui tenir una casa en el camp.

Jo li diré una cosa més. Aquí es nota també el poc tarannà
que tenen vostès i la poca estima que tenen als consells
insulars. Les DOT aprovades pel Partit Popular marcaven que
serien els plans territorials els que dirien i marquen, perquè ja
veurem si ho podran canviar, que serien els consells els que
dirien allà on... No, el Sr. Sampol em diu que no. A la rèplica li
diré l’article, Sr. Sampol, però li contaré el que diu la disposició
transitòria..., perquè se n’assabenti, perquè veig que vostè...
Marcaven que serien els consells insulars els que dirien on hi
ha àrees d’interès agrari, així de clar, així de clar. En canvi ara,
en aquesta proposta de modificació, a la transitòria vuitena
vostès diuen: “Fins a l’aprovació del pla territorial insular,
l’administració competent en matèria de gestió agrària delimitarà
les àrees d’interès agrari amb els tràmits prevists d’informació
pública, informe de la Conselleria d’Obres Pública, Habitatge i
Transports, i audiència a les administracions territorials
afectades. Ara vostès, si volen, poden modificar, poden dir on
seran les àrees d’interès agrari; no seran els consells. Que
potser no és la voluntat que vostès volien fer?, que veig el Sr.
Sampol i la presidenta del Consell de Menorca que, clar,
discuteixen un fet que és un disbarat molt gran, contradictori
amb aquesta autonomia dels autèntics governs dels consells.

Mirin, jo, Sr. Conseller, el que li demanaria i, a més, crec que
vostè té sensibilitat en això, és que reflexionàssim per què un
pagès, que viu de la pagesia i vol viure a la seva finca, si es
declara d’interès agrari la seva finca, ell no pot construir, i el
pagès, el pagès no, el propietari d’una finca del poble del veïnat
que no serà declarada d’interès agrari perquè, segur, està
abandonada fa molt de temps, podrà construir una casa per a ell
o per llogar-la. Digui’m per què hem de castigar sempre els
mateixos.

Miri, Sr. Morro, jo em compromet a posar-me al davant de
tot...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, acab, Sra. President. Em compromet a posar-me al davant
de tot que si vostès no deixen clar això, li dic que hi haurà
enrenou, hi haurà enrenou, hi haurà molt d’enrenou perquè hi
haurà parts i quarts. Esper, Sr. Conseller, que em sàpiga donar
resposta de per què als pagesos se’ls posa un tres, i en
aquelles que no són d’interès agrari es podrà continuar
construint.

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. En nom del Govern té la paraula el
conseller d’Agricultura per un temps de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies. Li voldria dir, Sr. Font, que amb la
vehemència que el caracteritza i l’interès pels temes agraris, ha
plantejat una sèrie de temes que estic molt content de poder
sortir aquí per parlar-ne, però que també crec que en part són
plantejats fora de temps, segurament per determinades
urgències polítiques que sense dubte estan al fonament de la
seva intervenció.

En relació a la prohibició de construcció d’habitatges
unifamiliars per part dels propietaris a les anomenades AIA,
àrees d’interès agrari, li vull dir que l’objectiu d’aquest govern
no pot ser altre que promoure una regulació d’aquestes figures
perquè concordin amb la seva finalitat, perquè com és sabut, a
l’actual planejament respecte de les àrees d’interès agrari, tal i
com està definit a les DOT de 1999 en realitat no és res, ja que
tan sols tenen una delimitació indicativa, extensiva, que fins i
tot les du a comprendre municipis sencers. Per tant, les AIA així
com les tenim no són res, no tenen cap conseqüència, ja que no
estableixen cap mesura de protecció, i no hi ha cap diferència
entre les AIA i el sòl rústic comú.
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És per això que és un deure d’aquest govern, de qualsevol
govern, fer una proposta de modificació d’aquestes DOT, la
qual ara es troba en tramitació, a partir de la proposta que ha
efectuat la Conselleria d’Obres Públiques i que ara es troba en
fase de resoldre alAlegacions i en el tràmit de la informació
pública que després sense dubte es transformarà en el
corresponent projecte de llei.

Per tant, hi ha un procés en marxa de definició de les AIA a
partir d’una consideració més real i més d’acord amb el
concepte que han de representar, i que per tant inclourà també
el règim edificatori i d’usos d’aquestes terres. En definitiva,
correspondrà a la societat de les Illes Balears i al seu parlament,
com a òrgan decisori que sintetitza la voluntat pública dir si vol
la continuïtat a les Illes Balears dels usos agraris i de l’activitat
agrària. La continuïtat d’aquests pagesos, que vostè tan bé ha
retratat, aquests pagesos que vostè tant hi ha fet referència, i
que va lligada també a la consideració que facem en tema
urbanístic i de les AIA.

Aquesta Conselleria d’Agricultura i Pesca creu que és
fonamental garantir la vocació del sòl rústic per a aquestes
pràctiques agràries i ramaderes, que s’ha d’evitar la seva
dedicació massiva a usos edificatoris, constructius, i moltes
vegades especulatius. Creim que el sòl rústic no pot ser
considerat una propietat edificable, i així ho diu el pacte de
progrés de 1999, que varen subscriure els partits que li donaren
suport. S’han de controlar i s’han de limitar els usos edificatoris
que han anat ocupant el sòl rústic, i que han anat retirant
l’agricultura i la ramaderia, i que han anat ocasionant perjudicis
socials, ambientals i també culturals.

La pressió urbanística sobre les àrees rurals, no ens
enganem, és també una de les causes de la crisi del sector
agrari. La baixa rendibilitat relativa del camp, unida a les
altíssimes plusvàlues latents derivades de la venda de la terra
podrien ser una de les causes importants de la retirada de terres
de conreu i que passarien a tenir un ús residencial. Això crec
que una simple observació del paisatge agrari de les Illes
Balears ens diria moltíssimes coses d’aquest tema.

Per tant, el sòl rústic, i no parlem ja de les AIA, no és ni pot
ser la gran reserva per a parcelAlacions i noves edificacions. És
la zona apta per a una activitat agrària que consideram
estratègica, i no hi ha cap necessitat agrícola, social o
econòmica que en justifiqui la seva edificació sistemàtica i
extensiva. En aquestes condicions, es tracta de limitar els
components especulatius, la monetarit zació del sòl, entre
cometes, que duen a una espiral continuada i exponencial
d’augment dels preus de la terra i a la seva forçada consideració
com a solars o terrenys d’ús residencial. Si no ho feim així, el
futur de l’activitat agrària a aquestes illes és incert. La nostra
pagesia no pot competir amb aquest model de creixement
desaforat i destructor.

Als ulls del Govern de les Illes Balears es tracta d’afavorir
la rendibilitat de les explotacions agràries i ramaderes, per la
seva importància multifuncional dins les nostres illes, i per tant
fixaria dos criteris: per una banda, que qualsevol mesura de
restricció urbanística no ha de perjudicar la necessària

modernització de la vida i l’economia rural, i així ho fa el Govern
quan planteja la modificació de les DOT, i això voldria, Sr. Font,
que ho tengués molt en compte. Una cosa són mesures
urbanístiques, el control de l’activitat edificatòria en sòl rústic,
i l’altra cosa és el necessari suport i consideració a les
necessitats dels pagesos i ramaders. Aquests han de poder dur
a terme, d’acord amb les necessitats de l’economia i de les
explotacions agràries i ramaderes, han de poder dur a terme les
activitats a les seves explotacions, i fins i tot amb la
transformació i comercialització de les produccions agràries.
Però d’altra banda s’ha d’evitar que això sigui un colador. S’ha
d’evitar que aquestes facilitats als pagesos, necessàries,
imprescindibles, puguin encobrir finalitats d’altre caràcter
relacionades amb altres economies, segurament no tan
estratègiques i no tan desitjables.

És per això que el que aquest govern i aquesta conselleria
com a part es proposen és promoure la rendibilitat de l’activitat
agrària i ramadera, i això és el que s’està fent en un temps en
què, per diverses circumstàncies no han estat fàcils.
Efectivament ens podríem referir a mesures importantíssimes
preses per palAliar els efectes de la sequera, mesures
importantíssimes per palAliar els efectes de malalties animals
com la llengua blava, l’encefalopatia espongiforme, la febre
aftosa, i altres, que aquest govern s’hi ha entregat amb un gran
esforç econòmic i amb un gran esforç tècnic a fer un suport
efectiu a la nostra pagesia. Però també voldria referir-me a les
mesures de suport al sector lleter, al sector de la taronja, amb
actuacions molt importants, amb la promoció de les marques de
qualitat, i amb la promoció de l’agricultura ecològica, i altres
iniciatives que ara no és el cas de relacionar.

Hi ha unes persones que estan mantenint els sòls de les
Illes Balears, el seu paisatge, que estan aportant uns productes
de qualitat, contribuint a l’equilibri social i territorial, i aquestes
persones no poden ser ignorades, ni podem estar mans
plegades davant situacions adverses degudes a factors
climatològics o d’epizoòties, però també degudes a un model
econòmic i territorial que sempre els ha anat en contra. Aquest
model constructor, aquest model desenvolupista, insostenible,
és també una de les causes de la recessió i la retirada dels
nostres pagesos, o del procés previ a la seva extinció, com
qualsevol espècie en perill d’extinció.

Per tant, quina és la resposta a la seva pregunta? El sòl
agrícola de qualitat és també un recurs escàs, que pateix un
procés de pèrdua constant degut, com he dit, entre altres als
processos urbanitzadors. Pèrdua de sòl agrari i distorsió del
preu de la terra. Pèrdua de l’equilibri entre inversió, producció
i preus. I des d’aquest punt de mira és fonamental mantenir
aquests sòls com a tals, i que deixin de ser considerats sòls
aptes per ser parcelAlats com a solars, amb l’abandonament
conseqüent de l’activitat agrària. S’han de protegir no tan sols
les AIA, el sòl rústic comú, la totalitat dels sòls rústics, perquè
sense la seva protecció, d’activitats purament edificatòries, serà
molt difícil el futur de l’agricultura i la ramaderia.

I aquesta mesura va vinculada a la delimitació precisa de les
AIA, amb l’establiment d’un règim de producció suficient, que
s’haurà de graduar d’acord amb les característiques de
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cadascuna d’aquestes àrees, pens que cometríem un error de
generalitzar massa, amb les característiques d’aquestes
explotacions. No podem comparar la serra de Tramuntana al Pla
de Mallorca o les marines del Migjorn, o l’illa de Menorca.
Cadascuna d’aquestes AIA tendrà unes característiques,
perquè les explotacions agràries i ramaderes i forestals les
tendran. I aquesta feina l’han de fer els consells insulars,
evidentment, perquè així els pertoca, i ho delimitaran amb
l’aprovació dels plans territorials insulars, d’acord amb les
Directrius d’Ordenació Territorial.

No podem estar d’acord amb una delimitació de les AIA,
amb un debat generalista, amb un debat de caràcter polític,
evidentment en una conjuntura com l’actual jo comprenc que
al Sr. Font li interessi remarcar aquests aspectes
conjunturalistes, però siguem un poc més rigorosos: les AIA
s’han de delimitar amb crit eris de disponibilitat d’aigua, de
productivitat, de valor dels cultius i de les explotacions, de
valors ambientals i paisatgístics. I això ho han de fer,
evidentment, els consells insulars dins el marc dels plans
territorials insulars, i a través també, com no podia ser d’altra
manera, d’allò que diguin les Directrius d’Ordenació del
Territori.

Per tant, la determinació de diferents categories dins
cadascuna de les àrees delimitades, en funció del grau de
protecció, serà una de les tasques que haurem d’emprendre i
concretar. Fixar dins aquestes àrees... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Conseller, per favor.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies. ...els usos i les activitats permeses, i
aquelles que són excloses, el tipus d’explotació preferent, el
tipus de construcció o edificacions que en elles siguin
admissibles. No es preocupi, no farà falta recórrer, i així ho diu
la proposta de modificació de les DOT, a la declaració d’interès
generals. Hi haurà la consideració d’aquestes activitats
agràries, la necessitat d’instalAlar i fer funcionar aquelles
activitats o establiments relacionats amb l’agricultura. I això,
com he dit -i ja acab- és el que creim que han de fer les AIA per
definició, àrees d’interès agrari, àrees on els espais rurals s’han
de preservar. I evidentment aquest govern prendrà aquelles
decisions que siguin necessàries en aquesta matèria per dur a
terme aquest objectiu. Moltes de gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Grups que vulguin intervenir
per fixar posició? En nom de Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el Sr. Alorda pel temps de cinc
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, encara no ens avesat al nou
mètode. En primer lloc per donar suport a les propostes o a les
idees força que han (...) a la intervenció del conseller;
tranquilAlitzar evidentment que totes les activitats al sector
primari amb les actuals DOT i amb la proposta del Govern, totes
estan actuades com a 1, no com a 2 ni com a 3, com a 1, és el
sector primari. Evidentment si es mira la primera part de la
graella de la matriu quan es parla de sector primari, i que hi du
totes les edificacions que són necessàries per a l’explotació,
són un 1, no són ni 2 ni 3. Les infraestructures d’altres estan al
final, són altres i són d’interès general, tant en la proposta com
en les actuals DOT, les del 99, perquè són instalAlacions
elèctriques, són coses que no tenen a veure amb el sector
primari; i aquestes sí, tant al 99 com ara, es preveuen que siguin
aquest mecanisme de l’interès general, sigui per l’habitatge,
certament s’ha produït aquest debat, que nosaltres trobam
important, entre l’ús que és competitiu entre el que és
l’edificació en sòl rústic del que és l’activitat agrària, no hi ha
d’haver problemes per als pagesos i pageses, com s’apuntava
en un altra intervenció, també per part del nostre grup, no hi
hauria cap mena d’inconvenient, si el problema fos el de
l’explotador agrari mateix en primera persona el que hagués de
tenir aquesta edificació, s’ha de trobar una fórmula,
evidentment no se l’ha de perjudicar per res del món amb
aquesta circumstància. Estam convençuts que no és el
problema territorial que té el sòl rústic a les Illes Balears. En
qualsevol cas dins aquest debat que s’està produint, i que en
aquest moment certament s’ha d’intentar cercar el màxim
consens, s’hi trobarà.

Per altra banda també apuntar en la línia que ha dit el
conseller, però també en el que s’ha apuntat a l’anterior
intervenció, que certament sent els plans territorials els que,
segons les antigues DOT i les noves DOT, els que han de
marcar les àrees d’interès agrari, i sent, vist des del nostre grup,
que estan tan avançats els treballs dels plans territorials, per
ventura la disposició transitòria vuitena, que té molta de lògica,
de donar l’atribució a la sectorial competent, com és la
Conselleria d’Agricultura, amb tota probabilitat no haurà de fer-
se mai ús d’aquesta atribució sinó que, en comptes d’anar a la
transitòria, hem d’anar ja directament ja a la mare, a l’articulat,
que és el que dicta directament que són els plans territorials els
que han de delimitar aquestes àrees. Sembla raonable que en el
moment polític que ens trobam això sigui així.

Per tant, només donar suport, com dic, a la idea força que el
que cal és apuntar el potencial productiu del sòl agrari, i donar
tot el suport polític que es pugui, des de les DOT, però
sobretot des de la política sectorial agrària de les explotacions
que existeixin al país; i això estam convençuts que amb una
major protecció d’aquells terrenys que pels seus interessos
edafològics, pels seus interessos de producció convengui, els
hem d’excloure o els hem de matisar la seva potencialitat
edificatòria perquè aquesta no sigui un problema precisament
perquè se’n tregui el màxim profit agrari. Per tant, si coincidim
amb l’objectiu, que és que hi hagi el màxim d’explotació agrària,
que no hi hagi una parcelAlació de tipus residencial de tot el sòl
rústic de les Illes Balears, és evident que trobarem dins aquest
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debat que està obert, i que una proposta que evidentment no
està tancada i que s’ha de negociar amb totes les forces
polítiques i amb la societat civil, i s’ha de mirar de consensuar
un text  que tengui vocació de futur, i que aguanti durant molts
d’anys, creim que si hi ha  l’objectiu clar, trobarem els
mecanismes per adients per garantir-lo. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Cànoves pel temps de cinc minuts.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Jo
crec que ja tendrem oportunitat de debatre aquest tema en
profunditat si, com creim, és presumible que l’interpelAlant
presenti la subsegüent moció; però permetin-me una ràpida
reflexió avui.

Aquí sembla que es plantegen dues qüestions diferents,
que poc o res tenen a veure una amb l’altra. Per una part
l’interpelAlant expressa la seva preocupació, que crec que és la
preocupació de tots, perquè es faciliti l’accés a l’habitatge. Ell
ho concreta amb els pagesos, però jo crec que aquest problema
el podem generalitzar. Per l’altra les directrius, ja ho ha dit el Sr.
Conseller, la seva proposta de modificació l’únic que fa i ve a
fer és perfilar l’actual redacció de les AIA, que en el text del 99
expressaven unes definicions molt genèriques, podríem dir molt
massives, molt inconcretes. Es prop osa transitòriament que fins
que es delimitin les àrees pels corresponents plans territorials
insulars, siguin les administracions competents en matèria de
gestió agrària. Idò bé, el Grup Parlamentari Socialista creu, i
avança la seva posició quant a aquesta modificació de les DOT,
que ja haurien de ser les administracions competents en
l’elaboració i aprovació dels plans territorials insulars. No em
vengui a dir que l’actual redacció permet que siguin els
consells insulars. L’actual redacció el que diu és que són els
plans territorials parcials, i li record que a l’antiga Llei
d’ordenació territorial, qui tenia la facultat d’aprovar els plans
territorials parcials no eren els consells insulars -això va ser un
gran debat-, era el Govern. Per tant, si vol precisió, comenci
vostè per ser precís.

Aquí, per tant, crec que planteja l’interpelAlant un clar
conflicte d’interessos. Per una part, si hem de prioritzar
l’habitatge del pagès. Jo crec que avui en dia el pagès si viu al
camp ja no té aquest problema, perquè hi viu; i si no hi viu és
perquè clarament no hi vol viure, no vol viure a fora vila. O el
que realment és interessant, el que realment és prioritari, és
l’autèntic objectiu, que és protegir aquestes àrees d’interès
agrari. Si el problema real és l’habitatge, Sr. Font, jo crec que no
s’ha de resoldre aquesta qüestió usant, disposant de les àrees
d’interès agrari, que han d’estar protegides. Les Directrius són
un instrument d’ordenació del territori, en aquest cas un
instrument de protecció d’unes àrees concretes, d’unes zones
productives o potencialment productives, però no són un
instrument de política d’habitatge.

Del que es tracta aquí, i ja s’ha dit, és de salvaguardar
aquestes terres amb un alt valor agrícola, perquè en el mercat
tenguin un preu agrícola i no un preu especulatiu. Podríem
considerar, si vol, les rehabilitacions o les reconstruccions
d’habitatges preexistents, però tant aquesta activitat com la de
nova planta el que fa és posar al mercat, introduir al mercat ics
quarterades dins una dinàmica metaagrària, més enllà de
l’agrari, amb uns preus no assequibles als pagesos, que no
podran disposar de terres per conrar-les, com no sigui pagant
preus astronòmics, que farien inviable tot tipus d’explotació
agrícola. Podrem disposar d’habitatges per als pagesos, això sí,
però, per contra, aquests veuran com dia a dia aquestes finques
d’interès agrícola pugen de preu i condueixen la situació a una
manca de terres amb preu a l’abast per ser conrades i
explotades amb resultats competitius.

Per això crec, i la nostra posició és que aquestes àrees
d’interès agràries han de ser especialment protegides de
l’especulació en què es troba molt del sòl rústic a les nostres
Illes Balears. I jo em deman: realment els pagesos avui volen
viure a fora vila?, avui, que les comunicacions i els mitjans de
transport són àgils i les comunicacions són molt millors que fa
cinquanta anys, que els pagesos transitaven en carros estirats
per una bèstia, i que les comunicacions o els desplaçaments
eren lents i difícils, avui que hi ha transports àgils, i que el
pagès té més comoditats i més serveis a dins els nuclis urbans,
que és allà on realment majoritàriament viu avui en dia, jo crec
que no volen viure a fora vila.

Dic que ens podem carregar el camp d’aquesta manera,
donant prioritat l’habitatge del pagès abans que la protecció
d’aquestes àrees d’interès agrícola. I quan dic que ens podem
carregar el camp, ho dic no des del punt de vista paisatgístic i
mediambiental, ho dic des del punt de vista que si el camp, el
sòl rústic és objecte d’una pressió urbanística, si el valor ve
donat en funció d’una potencial nova residència, el pagès no
pot competir amb els preus de mercat, i si no hi ha terres per
conrar-les, no hi haurà pagesos, Sr. Font. Si hem de triar, el
Grup Socialista ho té clar. El nostre grup està per la protecció
d’aquestes àrees perquè els pagesos les puguin seguir llogant
o comprant a preus agrícoles, i no a preu de canari jove. Més
ben perfilades, això sí, més ben delimitades que l’actual
redacció de les DOT. I també volem polítiques que solucionin
l’habitatge, però no a costa de la capacitat d’accés dels
pagesos a aquestes terres, que es transformin aquestes zones
agrícoles amb un alt potencial productiu per deixar pas a un
món rural que no volem, un món rural residencial, sense
pagesos.

I per acabar amb aquesta interpelAlació, voldríem deixar clar
que aquestes amenaces velades que hi haurà problemes si no
s’aclareix tot aquest tema, jo crec que a més amb la situació
actual que vivim en el món, no s’han de fer; perquè jo li podria
demanar de qui ha pres exemple aquests dies per fer aquestes
amenaces velades, Sr. Font. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista.
L’autor de la interpelAlació, el Sr. Font, té cinc minuts per
replicar.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Començaré pel darrer. Sr. Cànoves, faci de misser, no intenti
defensar els pagesos, per favor, perquè vostè ha fet un
desbarat tan gros, vostè ha arribat que els pagesos especulen,
i s’ha de.... sí, sí, sí. Perquè no puguin especular.

Vostès, jo quan he començat he volgut centrar el debat del
que parlàvem era de les AIA, que no parlàvem d’aquells que no
fan de pagès, i que parlàvem dels habitatges per als pagesos.
Vostè perdoni, i perdoni, Sr. President, per a mi ha pixat fora del
test. Així de clar. M’entendrien els pagesos, perfectament. No
ho ha volgut dir. Miri, primer de tot, a les DOT aprovades
actualment, la disposició transitòria vuitena, que vénen les
àrees de cada illa, el que intentaven preveure era que quan la
PAC, la política agrària comunitària, decideixi que els fons del
Feoga, o del Feder, o del mateix FSE per formar pagesos, es
moguin cap a altres llocs de la Unió Europea, que tanmateix va
cap a aquesta ampliació, hi hagués dins les nostres normatives,
dins les nostres lleis d’ordenació del territori la justificació per
poder ajudar des del Govern, i això varen ser consellers, un
d’Agricultura i un de Medi Ambient, que varen ser capaços que
això es veiés aquí. I això ha de ser el seu objectiu, jo els exigesc
que sigui el seu objectiu. Perquè ja em dirà com es mantendran
els cerealistes, o es mantendran els que tenen ramats. El que el
problema no és veure el negoci, ni les construccions ni
l’especulació; és poder veure pagesos d’aquí a vint anys. Mirin
el bosc, no mirin l’arbre que tenen a davant. I si volen mirar
l’arbre que tenen, vagin a Pollença, que hi ha cases pertot, i no
ens contin aquesta milonga a nosaltres. Ja està bé.

Però li diré una cosa. A Pollença no s’han equivocat els
ciutadans pollencins, és el que va fer el planejament, que va ser
el Sr. Triay, que s’ha equivocat. Ells bé entren 6.000 milions de
pessetes cada any, i que em digui el Sr. Conseller si és ver o no
és ver que hi ha molta gent que està sembrant vinya a Pollença,
perquè d’aquests ingressos extra estan cuidant les marjades i
fan noves coses. Però jo avui no he vengut a discutir, a
defensar això. He vengut, i miri, per una vegada en la vida, i
m’he posat, crec, d’acord amb el Sr. Alorda. El Sr. Alorda m’ha
donat la raó, a part de donar-la al seu conseller. Jo estic molt
content d’haver sentit aquí el que nosaltres perseguíem amb
aquesta interpelAlació: que quedi clar que els pagesos en àrees
d’interès agrari podran viure. No pensen vostès (...) a tots
iguals. N’hi ha 31 que ho pensen, i pot ser fins i tot 34, i 36; i tal
vegada Esquerra Unida, Els Verds i el PSOE queda a un costat.
Ja estic content, és més del 60% d’aquesta comunitat que
pensam el mateix per als pagesos.

Però per què aquest grup ho ha duit aquí? Si no, no és així.
Jo li agraesc, Sr. Alorda, les seves paraules posant clar el que
nosaltres volíem sentir. Això està canviant, no ho dubtin,
senyors del PSOE, està canviant. I més li diré, Sr. Alorda, li vull

dir una cosa: això que vostè defensa i que nosaltres defensam,
que hi puguin viure, a mi m’agradaria que a l’annex a la matriu,
al sector primari, activitats extensives, quedàs clar que també hi
hagi al costat habitatge, perquè si no, és com jo ho he dit. Jo em
fii que vostè farà canviar el Govern, perquè té un conseller allà
dins. Però això actualment aquí no hi és. Això no hi és, però em
fii del que vostè ha dit, que és el que nosaltres perseguíem, i
tendrà l’oportunitat de votar-ho d’avui en quinze dies. Sense
cap dubte, que tendrà l’oportunitat de votar-ho d’avui en
quinze dies.

Però miri, Sr. Conseller, jo no crec que en nom del Grup
Popular hagi fet cap plantejament fora de temps, ni amb criteris
conjunturals. El temps és el de la discussió d’una modificació
de les DOT. El temps és allà on surt els senyors d’Esquerra
Unida-Els Verds, dia 1 de setembre, dient: “presentarem una
modificació en tota regla d’aquest avanç de les Directrius
d’Ordenació del Territori. El temps és aquell allà on Unió
Mallorquina ha dit clarament que no donarà suport a aquesta
modificació d’ordenació del territori. Vostès em diran que no és
el temps, i és un tema conjuntural? No.

Al Sr. Alorda se li ha escapat una cosa, que és normal, no
passa res, respecte de la transitòria vuitena, que diu
textualment: “és normal, en el moment polític que vivim, sigui
així...”, en relació a la disposició transitòria vuitena. Clar que és
normal, perquè en tot cas, si el moment polític fos de pau, i
tenint molt clar que no hi ha cap problema amb Unió
Mallorquina ni amb el Consell de Mallorca perquè faci allò que
vostès predicaven quan governaven allà, que era major d’edat
ja el Consell, no hi hauria la transitòria vuitena, lògicament que
no. I estic d’acord amb el Sr. Alorda. És normal que sigui així en
aquest moment. Si no hagués estat així, aquesta transitòria
vuitena no hi seria.

Això, senyors diputats, senyors consellers, això fa aigua.
Ho creuran o no ho creuran. Però me’n vaig content, Sr.
Conseller, perquè veig que el nostre partit avui coincideix,
m’hagués agradat sentir Unió Mallorquina, que crec que també
coincideix, perquè tenim les declaracions, però el nostre partit
també coincideix avui amb el seu grup parlamentari, a fi que els
pagesos, aquells temes d’infraestructures que hagin de
menester, o d’habitatge, estiguin posades, si arriben vostès a
aprovar aquesta modificació, estiguin posades al que és la
matriu, al costadet del que són les infraestructures que poden
fer, posant molt clar aquest tema. Els hem agafat amb el peu
canviat. Miri...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, ha d’anar acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab, Sr. President, si em permet, només un minutet més per
acabar. Sr. Cànoves, no som nosaltres que no hem volgut
cercar un debat en profunditat. Nosaltres hem cercat un debat
en profunditat, posat només dins les AIA. I vostè:
“l’especulació, la construcció, això es menja el terreny...” No,
no, li estam parlant de les àrees d’interès agrari. Acab, Sr.
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Crespí, no es posi nerviós. I acab dient una cosa: Sr. Cànoves,
que no el tornem sentir que els pagesos especulen. O si no,
aixequi’s i digui que si ho ha dit ho retira. Molt bé, moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Conseller d’Agricultura, té la paraula
per tancar el debat de la interpelAlació entre el Grup Popular i la
Conselleria d’Agricultura.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Sr. President...

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Un segon, Sr....

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

SolAlicitaria un torn, perquè hi ha hagut alAlusions clares a la
meva intervenció, no sé si ara o després que intervengui el
conseller. És molt breu.

EL SR. PRESIDENT:

Si em perdona, Sr. Conseller, concedirem aquest torn, ja que
la interpelAlació és efectivament -i en el nou reglament així està
contemplat- entre l’interpelAlant i el conseller, és una pregunta
llarga. Aleshores realment hi ha hagut contesta als distints
grups. Farem un torn extraordinari...

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Per contradiccions. Seré molt breu, molt breu. Miri, Sr. Font:
jo li assenyalava amb el dit la lluna, i vostè m’ha estat parlant
del dit. No crec que vostè m’hagi escoltat quan intervenia, ni he
parlat que els pagesos especulassin, sinó d’una problemàtica
que du el fet de poder construir dins les AIA. Però no li he
parlat que els pagesos especulassin. I vostè no em torni a dir
que és el batle dels pagesos, o que és el representant dels
pagesos; perquè m’ha sortit dient “vostè faci de misser i em
deixi els pagesos per a mi”. Miri, aquí tots estam legitimats per
parlar dels pagesos, tots i cadascú. Per tant, no em torni a
tergiversar les paraules i escolti’m més atentament la pròxima
vegada que intervengui. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves. Definitivament, Sr. Conseller
d’Agricultura, té la paraula durant cinc minuts per tancar la
interpelAlació.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies, Sr. President. Breument, i en referència a les
intervencions dels grups parlamentaris, dir que efectivament
coincidesc amb les int ervencions del Sr. Alorda i del Sr.
Cànoves en el sentit que són els plans territorials els que han
de marcar les AIA, i no podria ser d’altra manera i, d’altra
banda, donat el seu nivell d’elaboració tant de bo que això sigui
prest i que puguem tenir unes AIA efectives, unes àrees
d’interès agrari que serveixin per a qualque cosa, i no com ara,
que no serveixen per a res.

Crec que amb això, Sr. Font, vostè hi ha d’estar d’acord, i
pens que podria ser una conclusió d’aquest debat, també; en
podríem cercar d’altres, però aquesta també podria ser una
conclusió: la importància que aquestes àrees d’interès agrari
siguin àrees d’interès agrari que preservin l’activitat agrària i
tenguin com a finalitat el seu sosteniment, i no encobrir o
establir coladors d’activitats de caràcter especulatiu.

Jo crec que segurament cada una d’aquestes àrees tendrà
realitats diferents, jo crec que hi ha zones i espais molts
diferents, però hi ha raons importants per tramitar-les i per
aprovar-les, i tant de bo que això sigui aviat.

Pens que, efectivament, la intervenció del Sr. Cànoves,
darrera, ha marcat un aspecte important: ningú no pot convertir-
se en la bandera dels pagesos i dir que hi haurà enrenou o no
hi haurà enrenou. Jo no ho sé, si hi haurà enrenou o no hi haurà
enrenou, no sé si aquest govern o aquests acords polítics fan
aigua o no; en tot cas això serà el temps, que ho dirà, i la
capacitat de fer feina, i sobretot ho diran els ciutadans de cada
una de les Illes, si això és així o no. En tot cas, que quedi clar
que des del punt de mira del Govern és molt important que els
pagesos puguin viure a les AIA i fora de les AIA, i que això vol
dir dur a terme determinades actuacions, i creim que les que
s’estan impulsant van en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Agricultura. Amb la seva
intervenció queda tancada la interpelAlació.

III.- Proposició no de llei RGE núm. 2627/01, del Grup
Parlamentari  PSM-Entesa Nacionalista, relativa a regulació
de consultes populars.

I passam al punt següent de l’ordre del dia, que és la
proposició no de llei 2627, presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a regulació de consultes
populars. Per defensar la interpel Alació té la paraula el diputat
Sr. Antoni Alorda. La proposició no de llei.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, pretenem avui, duent aquesta proposició no de llei,
encomanar al Govern que elabori un projecte de llei sobre
consultes populars, sobre referèndums. Certament haguéssim
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pogut dur la iniciativa ja redactada i articulada, o aprofitar la
nostra presència en el Govern, del nostre grup, perquè fos el
Govern ja que presentàs un projecte de llei, però trobàvem
oportú que en un tema institucional d’aquesta importància o
d’aquesta magnitud dins el teixit institucional, fos el Parlament
el que encomanàs al Govern i aportàs les reflexions o les
sensibilitats que susciti aquest debat.

Vagi per endavant, supòs que no importaria, però que
evidentment som ferms partidaris de la democràcia
representativa i del sistema parlamentari articulat entorn de
partits polítics, però no hi ha dubte, i supòs que tots hi
convendrem, que els mecanismes de democràcia semidirecta
són també enriquidors i que cal introduir-los amb seny dins el
nostre país.

Com saben, les institucions bàsiques de democràcia
semidirecta són dues: per un vent, la iniciativa popular, per
l’altre, el referèndum. Ja fa més de 10 anys que aquest parlament
va aprovar la Llei d’iniciativa popular, i ara pensam que és
arribat el moment d’introduir les consultes populars per fer
partícips els ciutadans de les decisions.

Tampoc no em detindré en les suspicàcies que suscita el
referèndum, tots les coneixem ben a bastament. És cert que no
es pot pretendre que tots els ciutadans, que cap ciutadà, estigui
i tengui competència per pronunciar-se sobre tota mena de
temes i calibrar-ne sempre les conseqüències. De fet
l’experiència demostra, en els països que en tenen molt d’hàbit,
que hi sol haver una part important de la gent que se
n’autoexclou, cosa que tampoc no té l’element negatiu o de
lectura perniciosa que té una abstenció a uns comicis
electorals, sempre, naturalment, que no s’arribi a un nivell
d’abstenció molt important que llevi representativitat a la
consulta i que aquest projecte de llei que marqui el Govern
indiscutiblement seria important que mantengués uns mínims
p er tenir en compte els resultats de la consulta popular. En
qualsevol cas sí que hem de convenir que dubtar o posar en
dubte que la ciutadania té criteri per decidir, per resoldre sobre
els temes de més transcendència, és d’alguna manera dubtar de
la mateixa potència de la democràcia i, per tant, indiscutiblement
és important que hi hagi aquesta figura del referèndum.

A vegades és oportú apelAlar la ciutadania en una decisió
concreta i, de fet, el nostre grup valora que l’existència
d’aquesta previsió constitucional trobam que adorna el sistema
democràtic. Tots som ben conscients que en algunes qüestions
els representants estam allunyats per una cosa o l’altra de la
ciutadania i que, fins i tot, la feina importantíssima, cabdal, que
duen a terme els mitjans de comunicació o la societat civil no
resol exactament aquest divorci. No podem confondre opinió
pública amb opinió publicada ni podem pretendre que convidar
les entitats cíviques a determinats organismes, fins i tot amb
tocs de democràcia orgànica, resolgui aquesta mancança o
aquesta possibilitat enriquidora d’apel Alar directament els
ciutadans.

En qualsevol cas val la pena tenir present que una de les
claus de volta del sistema democràtic, el nostre sistema, és el
control dels poders, més que la separació dels poders que el

poder controli el poder, com diria Montesquieu, i en aquesta
lògica pensam que el referèndum pot ser un bon correctiu a la
representativitat.

El nostre estatut, com saben, a diferència de la majoria de les
constitucions del nostre entorn, no preveu cap referèndum
preceptiu, però sí que contempla, des de la darrera reforma,
aquesta figura. De fet ja va ser amb aquesta intenció de fer una
llei de consultes populars que el nostre grup va presentar una
esmena a la darrera reforma de l’Estatut i que es va incloure per
unanimitat a l’apartat 16 de l’article 11 de l’Estatut que, com
vostès recordaran, atribueix competències en desenvolupament
legislatiu i en execució de consultes populars en el territori de
les Illes Balears. Ja vàrem evitar amb plena consciència el que
era comú de copiar d’altres estatuts, perquè sempre s’havien
circumscrit els altres a les consultes municipals. Pensàvem que
era important que a les Illes Balears hi pogués haver consultes
de caràcter balear i consultes de caràcter insular que no estaven
previstes.

La Constitució, per altra part, com vostès saben, només
preveu el referèndum de caràcter estatal, a l’article 92, i hi ha
una llei orgànica del referèndum, però que estableix, només es
preocupa dels referèndums estatals. Pel que fa a la possibilitat
de consultes populars autonòmiques, la Constitució només fa
una previsió, i encara al nostre parer s’ho hagués pogut
estalviar, que és la que tanca l’article 149.1, que com vostès
recordaran és el que reserva a l’Estat una sèrie de
competències; idò en el seu darrer apartat, en el 32, reserva a
l’Estat l’autorització de totes les convocatòries de consultes
populars. Naturalment la resta de condicions, per tant, es deixen
a una llei pròpia, que és la que ara trobam necessària que faci la
nostra autonomia.

Per altra banda, la Llei de règim local dictada per l’Estat, amb
motiu -per cert, du un altre títol al qual ha tret molt el suc
l’Estat, aquell de bases de les distintes administracions
públiques, que el fa servir pràcticament per a qualsevol cosa-
realment aquest és el que va donar supòsit a l’article 71 de la
Llei de bases, de les consultes populars municipals, que ja
preveuen una major regulació per part de les autonomies, però
que tampoc no preveu ni el referèndum provincial ni l’insular.
Com saben, aquestes consultes han de versar sobre
competències que siguin de matèria dels ajuntaments, no com
el meu batle, que pareix que en vol provar un que no és
competència municipal sinó competència dels consells insulars,
però en cap cas no poden afectar, com vostès saben, la hisenda
local. L’ha de proposar la majoria absoluta del ple i, com dèiem,
sempre l’ha d’autoritzar el Consell de Ministres, en aquest cas,
perquè ha de ser l’Estat el que convoqui el referèndum, que
sempre té un caràcter estrictament consultiu.

Com dèiem, fins ara les comunitats autònomes s’han limitat
a precisar aquesta consulta popular municipal, i ja des de l’any
87 tenim una llei municipal a Catalunya, però també a Andalusia
i a d’altres. Fins i tot a les Illes Balears s’han pogut fer aquests
referèndums, jo crec que d’una manera prou satisfactòria, sense
aquesta regulació addicional. Per tant, maldament també volem
que l’afectin, trobam certament més interessants els
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referèndums balear i insular, que podrem estudiar amb molta
més llibertat.

Així crec que serà interessant veure els països del nostre
entorn i, entre ells, indubtablement l’experiència suïssa, que és
amb diferència el país amb més tradició en les institucions de
democràcia semidirecta. De fet, com vostès saben, precisament
com a reacció als postulats de democràcia directa
“rousseaunians”, la Revolució Francesa va ser molt contrària
als instruments de democràcia directa i pràcticament es varen
abolir a totes les constitucions d’arrel francesa, i varen quedar
just a la suïssa i a Estat Units i a tots els que copiaren els Estats
Units, per exemple, Austràlia. No és fins després de la Primera
Guerra Mundial, en Weimar, que totes les constitucions
europees més o menys han introduït, amb comptagotes, però
han anat introduint una altra vegada aquestes figures.

Però sí que no hi ha cap estat com és Suïssa que tengui
aquesta tradició ni tant de prestigi. A la Confederació Helvètica
hi ha una figura del referèndum molt interessant, que és el
facultatiu, a part que n’hi hagi molts més de preceptius, que és
aquell que precisament amb una iniciativa popular es pot
demanar una aprovació d’unes determinades lleis. De fet allà es
demanen les mateixes signatures que es demanen per a una
iniciativa popular: són 50.000 signatures, i per ventura sí que és
també una fórmula que seria interessant que el Govern no
descartàs a l’hora d’elaborar el projecte de llei.

Una altra mostra de les poques reticències que tenen els
suïssos a aquest sistema és el caràcter normalment decisiu i no
consultiu que tenen els seus referèndums, tot i que moltes
vegades, o en bastants ocasions no han corroborat les
postures del consell federal del govern suís, i tanmateix perdre
un referèndum no ha suposat mai cap mena de crisi ni cap mena
de deslegitimitat de qui l’ha perdut, i això que certament hi ha
hagut casos de molta rellevància, el darrer, vostès el recordaran,
de l’entrada a l’espai econòmic europeu, on les cambres, on el
govern en majoria volien aquesta adhesió i, en canvi,
bàsicament per un vot majoritari de tota la Suïssa germànica, no
va estar d’acord, tot i que la francòfona hi va estar
majoritàriament a favor.

Certament aquestes conseqüències atenuades aquí no són
previsibles perquè el sistema polític suís és bastant diferent,
basat en el consens, del que tenim aquí, basat bastant en el
tema de govern i oposició.

Una altra particularitat del sistema suís que em sembla
interessant per al nostre país i que segur que els que són
veritables insularistes en prendran nota, dels seus
suggeriments, és que en moltes ocasions no basta que siguin
majoria absoluta de ciutadans, sinó que hi ha d’haver majoria
de cantons, també, perquè el referèndum triomfi.

Naturalment, una altra de les reflexions que haurà
d’acompanyar la redacció del projecte de llei són els límits en
l’exercici de les consultes populars, les matèries que es poden
sotmetre o no en aquests referèndums. La veritat és que és
factible proposar un sí o un no a una determinada decisió,
mentre que no sembla adequat, per exemple, aprovar o no

aprovar uns pressupostos. Per altra banda també hi hauria
d’haver un temps entre un i un altre, o altres mesures que mirin
d’evitar la crítica de Bucanan i la general de la doctrina sobre
que tota la legitimitat que donen aquesta mena de consultes, ho
perden en eficàcia.

Acab, Sr. President, però tanmateix es fa obligatòria una
referència ineludible, pens, en aquest debat, a les oportunitats
i als reptes que ens dóna la societat de la informació. Ens hem
d’obrir a una experiència de la ciberdemocràcia. En una societat
de ciberconnectats és evident que els problemes logístics, els
problemes de despeses que suposa un referèndum podrien ser
solucionats, o poden ser molt pal Aliats a través de la
informàtica. Fins i tot es podrien imaginar fàcilment sistemes
permanents de consulta o de participació, com a mínim. En
aquest parlament estam avançant darrerament bastant en el
tema de tenir informació en xarxa, i no hi ha dubte que tard o
d’hora això tendrà conseqüències institucionals.

Tanmateix avui per avui evidentment ens cal ser prudents,
nosaltres reivindicam i mantenim que la democràcia
representativa no té avui parió ni té avui alternativa, ni molt
menys, si se’ns ocorre que així sigui, i per tant és important
defensar la legitimitat del parlamentarisme i del debat plural de
les idees dels representants del poble. Tanmateix és difícil saber
el que farem passat demà, però avui per avui, evidentment,
només és introduir amb una certa..., com a anècdota, però
anècdota d’una gran profunditat democràtica, aquest element
del referèndum, i això no obstant, i per acabar, crec que també
és important que en un temps basat en la comunicació, en el
màrqueting, molt, de la política, és important que reivindiquem
i que apostem amb convicció i amb seguretat, amb tranquilAlitat,
per una democràcia dels ciutadans en comptes d’una
democràcia dels consumidors.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista, en la presentació de la proposició no de llei.

Grups que vulguin intervenir per fixar posició? Sr. Portella,
en nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Bon dia, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats. No és una proposta de (...) que ens fa el Grup del
PSM, sinó de referèndum artesanal, i serà aquesta la que
contestarem. Clar, si el debat ha de ser substituir l’espai
essencial de la vida política que, és la plaça pública, per
l’ordinador, una cosa que és de calat i de profunditat com
perquè hi pensem més, i supòs que per açò només ho ha indicat
com a suggeriment final a la seva intervenció.

La qüestió de la participació ciutadana en la vida política és
bàsicament l’objectiu essencial d’aquesta proposició no de llei,
que insta el Govern de les Illes a elaborar un projecte de llei de
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consultes populars. Fa 25 anys, en el procés de conquesta de
llibertats, de conquesta de la democràcia, que va ser també un
exemple de procés de mobilització popular, la qüestió de la
participació política formava part essencial de l’eix central de
tots els discursos de les forces antifranquistes i de les forces
democràtiques. La democràcia és participació i la seva limitació
pot provocar dèficits de democràcia. La Constitució del 1978,
fruit del pacte entre forces polítiques diferents, va fixar en certa
mesura el paper de la participació i en concret la possibilitat,
entre d’altres, de celebrar consultes populars via referèndum.
La mateixa constitució va haver de passar pel sedàs de la
voluntat popular, com també alguns processos autonòmics, i
com a exemple més espectacular, el referèndum, consult a
popular sobre si Espanya havia d’entrar o no entrar a la OTAN,
que també va ser un exemple de com les consultes populars no
són exactament l’expressió fidedigna de la voluntat popular.

El següent pas es va produir sobretot amb la constitució
dels primers ajuntaments democràtics. Potser eren les
institucions municipals les que representaven, per la proximitat
a la població, l’àmbit més destacat de canvi en la política
quotidiana i, a part, el resultat del 1979, a diferència de les
eleccions generals anteriors, donà una victòria global a les
forces d’esquerra, que havien estat les més combatives a l’hora
de reclamar un sistema polític basat en la participació. Així va
ser que en els reglaments orgànics nous que es van fer a partir
de llavors, els ajuntaments van intentar fixar instruments de
participació ciutadana adequats; no tots, la veritat és que va ser
una minoria que va apostar per la consulta popular.

Amb els anys i la pràctica no podem dir que existeixi una
satisfacció sobre les formes de participació popular. Moltes són
les causes d’aquesta insatisfacció, entre elles la creença que no
és suficient crear instruments quan s’ha originat o quan s’ha
creat una societat en general desmobilitzada, desconfiada,
també en general, amb l’acció política. Aquesta constatació no
ha de ser, tanmateix, de cap manera, argument per no promoure
vies de participació de la ciutadania en la presa de decisions.

Lògicament l’acte primordial de participació ciutadana, com
ha dit el portaveu en la proposició, són els processos electorals
i l’atorgament de confiança a una o altra opció política. En un
sistema ideal en què els programes electorals fossin contractes
de responsabilitat amb els electors, en què existís una
intercomunicació real i compromís entre partits i electors, ja
tindríem un camí de participació bastant adequat. No succeeix
així. Per tant, els representants polítics, les forces que
representam, que representen, són els primers conscients, som
els primers conscients d’aquest dèficit.

És aquest dèficit de participació real no només imputable a
les institucions el que ha posat de moda un altre instrument de
consulta popular: l’enquesta, el sondeig, la demoscòpia. Així
els partits, no tots, però alguns partits governants, alguns
governants, cauen en la temptació de governar a cop
d’enquesta i sondeig deixant de banda totalment o parcialment
programes i compromisos electorals. Si la idea de partit polític
era la d’un colAlectiu organitzat que oferia un ideari que
mobilitzava un sector de la població o una classe en defensa
dels seus interessos, i que des de la institució s’actua per posar

en pràctica aquest ideari i, des de l’organització, es
desenvolupa una tasca de proselitisme i de pedagogia política,
ara ens trobam en molts de casos amb partits que gestionen les
demandes majoritàries expressades a través d’enquestes
d’opinió, i el partit idea moltes vegades només treu el cap en
períodes electorals per esdevenir després partit gestor no de les
pròpies idees, sinó d’aquelles que, tot i que poden ser en algun
moment contradictòries, sembla que són majoritàries. Açò és la
realitat. Lògicament aquest funcionament també és un factor de
desmobilització ciutadana.

Els instruments complementaris de participació, que podem
trobar a molts de reglaments orgànics, es queden també a mitjan
camí quan es fan servir, si és que no es condormen en la rutina.

El Grup Parlamentari del PSM presenta aquesta proposició
perquè es desenvolupi a l’àmbit territorial de les Illes Balears i
insular, un procediment de consulta popular previst a l’Estatut,
com també es preveu a la Llei de bases que es pugui regular a
l’àmbit municipal. Existeix també, com ha recordat el senyor que
m’ha precedit, Antoni Alorda, existeix un altre instrument d’alta
participació popular com és la iniciativa legislativa popular, tant
a l’Estat com a la comunitat autònoma. Tant en un com en l’altre
espai, ja hi ha hagut experiències prèvies. Si no vaig errat, però,
tret d’algun cas, quan la iniciativa legislativa popular ha arribat
al Congrés o al Parlament històricament no ha anat més enfora.
Aquesta minsa capacitat d’intervenció popular en la decisió
política d’aquests mecanismes no ens ha de fer, però, llevar-los
valor, llevar-los importància, perquè precisament el valor és
també aquesta posada en marxa de la capacitat d’iniciativa i de
mobilització.

Nosaltres consideram oportuna la proposició i li donarem
suport, i no de bades en aquests moments en què es debat a
Menorca, per exemple, el Reglament orgànic del Consell Insular;
ja hem presentat com a grup, una de les propostes que hem
presentat i presentarem a l’àmbit insular de Menorca és que el
Reglament orgànic incorpori també aquesta possibilitat de
consulta popular a l’àmbit insular.

La proposició parla d’instar el Govern a la presentació d’un
projecte de llei. Jo crec que tots som conscients de la
complexitat i de com és de complicat estructurar, delimitar,
regular, preveure com ha de funcionar. Crec que tots som
conscients d’aquestes dificultats reals d’implantació d’aquest
sistema. El Sr. Alorda ha exposat alguns exemples, algunes
referències exteriors de com funciona, i ha deixat en mans del
projecte de llei aquest futur ordenament, com ha d’estar. Jo no
sé si era la via més oportuna; tal vegada una via oportuna
hauria estat la creació d’una ponència d’estudi dins el
Parlament, on els grups parlamentaris..., perquè també hi ha
d’haver per força un consens, un acord, bastant gran de totes
les forces perquè aquests instruments tenguin validesa, perquè
després s’executin, que no siguin només instruments teòrics
que després, segons les majories minories es puguin realitzar o
no. Per tant tal vegada hauria estat una ponència.
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Crec també que ja hi ha moltes ponències obertes en el
Parlament, i que crear una ponència de debat, d’estudi, podria
haver ajornat resultats pràctics definitius, i que si és una
decisió que s’ha pres per part del grup proposant, de no ajornar
aquesta llei, aquest projecte de llei, lògicament té un raonament
bastant clar. Jo els don la raó en aquest raonament, però d’altra
manera hem de ser tots conscients del fet que és un projecte de
llei realment complicat i que farà falta un esforç previ de treball,
encara que no sigui en ponència, però de treball de grups
polítics i de partits perquè sigui un projecte de llei que trobi
llum i que sigui factible i realitzable en el futur, i també que
permeti que els consells insulars puguin tenir la seva capacitat
d’iniciativa de consulta popular a cada àmbit, amb la llei o per
propi reglament insular, per pròpia decisió de funcionament de
cada consell insular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portella, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. En nom del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Molt breument per participar a la
cambra que el Grup Parlamentari Socialista votarà o donarà
suport a la proposició no de llei que presenta avui el Partit
Socialista, el Grup Parlamentari del Partit Socialista de Mallorca,
entenent que, a més, és una proposició no de llei necessària,
perquè omple realment un buit legal a la nostra comunitat
autònoma, perquè com recordava el Sr. Alorda, tant la
Constitució com la Llei de bases de règim local permeten
aquesta possibilitat de la consulta popular, aprovant per una
majoria absoluta del ple municipal i demanant permís al Govern
de l’Estat per poder fer la consulta popular, sí que és veritat que
no tenim en aquesta comunitat autònoma una llei que pugui
regular la forma de fer-ho efectiu, la mateixa forma de fer-ho per
part de tots els ajuntaments de les Illes Balears i, evidentment,
això també és molt important a la proposició no de llei que
presenta el PSM, no hi ha la possibilitat de fer-ho a l’àmbit
balear i a l’àmbit insular.

És veritat que a l’Estat espanyol hi ha poca tradició en totes
aquestes fórmules de consultes populars que nosaltres
entenem com un augment de la participació i de la democràcia
directa dels ciutadans, i supòs que, degut al fet que, com tots
sabem, la Constitució espanyola s’aprova en el 78, en una
època difícil després d’una dictadura, es varen establir molts
de..., es queda l’Estat la potestat d’autoritzar una consulta
popular, fins i tot municipal, cosa que nosaltres evidentment
creim que no tendríem per què tenir tantes traves per poder
realitzar una consulta popular amb tota garantia d’objectivitat
necessària a segons quins municipis, a segons quines
decisions insulars i a segons quines decisions d’àmbit de
comunitat autònoma.

És veritat que la consulta popular pot garantir o pot,
almenys, donar una garantia fins i tot als àmbits que els toca

governar. Entenem que és bo també perquè consolida d’una
forma clara l’autonomia municipal, dóna un instrument als
governs municipals de coneixement de l’opinió dels ciutadans
molt directe sobre temes que afecten molt clarament uns veïnats
d’una ciutat; per tant entenem que és molt bon instrument, però
també per al polític a qui toca governar, tenir una clara opinió
de què pensen els veïnats d’aquell poble o d’aquella ciutat en
què està governant; igualment a nivell de consell insular o a
nivell de govern de les Illes Balears. 

Per tant, entenem que és una proposició que vol aprofundir
en una participació directa dels ciutadans en la presa de
consideració dels assumptes públics i que, per tant, incideix en
un augment de la democràcia a la nostra comunitat autònoma.
Per tant de cap manera ens hi podríem oposar, tot i que
coincidesc amb el Sr. Portella en el fet que aquesta llei
necessitarà un ampli acord i necessita ser una llei amb un ampli
consens i amb una àmplia participació perquè tengui
possibilitats de ser aplicada per diferents ajuntaments.
Evidentment no importa dir que necessitaria de la participació
directa de tots els municipis, dels consells insulars, de les
federacions d’associacions de veïns, i jo crec que tota la
participació que es pugui donar a tot tipus d’associacions que
realment es puguin implicar en aquest procés de consultes
populars, i que realment puguem introduir dins la nostra
comunitat autònoma una base substancial per poder anar
aplicant aquestes formes de consultes populars.

He de dir que, si no ho tenc malament, tant Catalunya, com
Galícia, Navarra, Aragó i Canàries, tenen aquesta aprovació de
consultes populars mitjançant la llei pròpia de règim local, amb
un article i després un reglament propi del Consell de Govern,
i aquí s’opta per demanar una llei específica de consultes
populars, que l’única comunitat autònoma que la té és
Andalusia, aprovada l’abril del 2001; per tant, seríem una de les
comunitats més emprenedores amb aquesta aprovació d’una llei
de consultes populars, i dir que des del Grup Parlamentari
Socialista entenem que volem participar directament i aportar
tot el possible perquè els ciutadans es puguin sentir realment
representats en la presa de decisions dels partits polítics i que,
tal vegada, elecció rere elecció veim que hi ha un ampli ventall
d’abstenció i de poca mobilització i poca participació dels
ciutadans, que sense cap dubte una de les preocupacions més
grans del grup parlamentari que represent, i supòs que de tots
els partits polítics, esperam que aprofundint amb eines de
participació directa dels ciutadans, també puguem aprofundir
en què la presa de decisions sigui més compartida que no
simplement pels grups polítics.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol, en nom del Grup Socialista.
El Sr. Huguet, en nom del Grup Popular, té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President . Senyores i senyors diputats,
vagi per endavant que el nostre grup votarà favorablement
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aquesta iniciativa presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa de l’Esquerra, i dit açò, és a dir, que votarem
favorablement, crec que val la pena fer dues precisions
d’entrada.

La primera: no és gens complicat regular les consultes
populars, gens complicat. En tres hores de feina ho tenim
aclarit; gens complicat. Basta anar a la legislació comparada de
què disposam i podem fer la regulació que podem fer, no més.
Per tant jo crec que la complicació a vegades, ens la inventam.
Per tant no és gens necessari fer cap ponència perquè la llei dirà
l’únic que pot dir, no podrà dir res més que el que ve acotat ja
per la Constitució, la Llei de bases de règim local, l’Estatut
d’Autonomia i la mateixa llei electoral, que aquest és el marc en
què nosaltres ens hem de moure.

Segona precisió: no hi ha cap buit; en aquest moment es
poden fer peticions de consulta popular per part dels
ajuntaments. Açò està regulat a la Llei de bases, article 71: si un
ajuntament pren la iniciativa ja li ve marcat com ho ha de fer, ja
li ve marcat; l’article 71 diu que el batle ha de fer la proposta al
plenari, aquesta proposta ha de venir aprovada per majoria
absoluta del plenari, i solAlicitar l’autorització al Govern central,
i en el moment que el Govern central autoritza, automàticament
el mecanisme de celebració ve fixat per la Llei electoral quant a
les consultes populars, com s’ha de fer l’escrutini, com s’han
de fer totes i cada una de les participacions. Per tant, no hi ha
buit en aquest moment i tampoc no és complicat, aquestes eren
les dues precisions.

Però què feim avui aquí? Avui feim l’aprovació d’una
proposició no de llei per fer un acte, entre cometes, de sobirania
d’aquest Parlament en virtut de la darrera reforma de l’Estatut
d’Autonomia, article 11.16, on diu que es podran regular les
consultes populars; però aquesta regulació ve acotada. Aquí
crec que de vegades no sabem prou bé cap on anam o de què
parlam, els processos històrics és molt convenient tenir-los
sempre presents, però la base fonamental que es puguin fer
consultes populars la trobam a la Constitució Espanyola, article
149.1.32, on s’estableix i es contempla la possibilitat d’aquestes
consultes populars via referèndum, açò ho fa per l’Estat. Però
també l’article 92 de la Constitució remet la regulació del
referèndum via llei orgànica; llei orgànica que record que està
feta, i allà es produeixen tots els mecanismes que s’han de
seguir per fer la consulta popular. La Llei de bases de règim
local també ho estableix al seu article 71 i és on estableix els
mecanismes, la mateixa Llei de bases ja ha donat peu als
ajuntaments perquè ho puguin fer, i per tant, per similitud, a
diputacions i a consells insulars.

Per tant, quina és la passa que nosaltres feim aquí? La passa
la tenim reflectida a l’Estatut d’Autonomia, article 11.16, com ho
recordava el Sr. Alorda. I aquesta legislació de consulta
popular, que haurà de presentar el Govern de la comunitat
autònoma en aquesta cambra, s’haurà d’emmarcar dins el que
és la Constitució, dins el que és la Llei de consultes populars
estatal i dins el que és la Llei de bases; nosaltres no podrem
tocar la part substancial de la consulta popular -quan dic la part
substancial em referesc a què no tendrem autonomia per fer la
convocatòria, no tenim autonomia. No enganyem, per favor, si

aquí aprovam, encara que aprovem la llei de referèndum, de
consulta popular, la capacitat d’autoritzar no serà nostra,
continuarà essent del Govern central, la comunitat autònoma no
podrà autoritzar un ajuntament a fer la consulta popular. La
petició haurà d’anar al Govern central, que és qui té la
competència exclusiva per fer l’autorització, però també la té
ara.

Què regulem les característiques? Em sembla molt bé. Per
què empr aquest argument? Empr aquest argument perquè el
que no han de fer és magnificar una qüestió que no es pot
magnificar, hi ha el que hi ha i ens haurem de moure dins els
paràmetres que estan establerts via la normativa estatal, en
aquest cas la Constitució, la Llei de referèndum, la Llei de bases
de règim local i el nostre Estatut d’Autonomia.

Passant a un segon estadi, el nostre grup s’ha interessat per
saber dins el mapa autonòmic com ve regulat açò. I hi ha molta
disparit at, hi ha comunitats que li han donat una importància
que han fet una llei específica, per exemple, la Llei de dia 3 de
maig del 2001, reguladora de la consulta popular d’Andalusia;
però si vostès tenen la paciència d’agafar aquesta llei andalusa
i la comparen amb la llei marc, veuran que és mutatis mutandis ,
és a dir que quasi s’ha copiat exactament el mateix, menys una
cosa, que l’autorització no la pot fer el Govern d’Andalusia,
l’ha de fer el Govern central; però ho ha desenvolupat per llei,
perfecte. Nosaltres la desenvoluparem per llei, perfecte.
Catalunya o la Llei foral de Navarra ho regulen a una de les
seves seccions, concretament al capítol II, on diu “Información
y participación ciudadana”, hi ha l’article 92 que tracta sobre
la participació ciutadana i hi ha l’article 96, on diu “Podrá
someterse a consulta popular aquellos asuntos de la
competencia propia municipal, de carácter local, que sean de
especial relevancia para los intereses de los vecinos”, és a dir,
el que diu la Llei de bases de règim local. Perquè no pot dir una
altra cosa, per tant regulam una cosa pròpia, que la tendrem
però que ja hi està.

Una segona, la Generalitat de Catalunya, ho fa mitjançant un
reglament, no amb una llei, amb un reglament desenvolupa
aquesta competència que es té, a veure com es poden regular
aquestes consultes populars. I així podríem continuar també
amb el que fa el Parlament de Galícia sobre administració local,
a la secció quarta; o el que fan també les Corts d’Aragó.

Per tant, deixant aquests dos principis clars: primer, una
base única i exclusiva que deriva d’un precepte constitucional,
inamovible; segon, una Llei de consultes populars o de
referèndum que és d’aplicació a tot l’Estat espanyol; tercer, la
Llei de bases de règim local, article 71, que es refereix a les
corporacions locals i que ja ve regulat; i quart, article 11.16 del
nostre Estatut d’Autonomia. La regulació que s’ha de fer aquí
és per a les nostres consultes populars. Dit açò, la part política
que després nosaltres vulguem donar o la interpretació política
que se li vulgui donar pot ser variada, en funció dels grups
parlamentaris que cadascú representa, però és que en aquest
cas crec que ni tan sols en aquest punt hi ha discrepàncies en
tot l’arc parlamentari. La consulta, l’essència de la consulta
popular, és sotmetre, d’una manera directa, a tots els ciutadans
amb capacitat i dret de vot, demanar-los l’opinió sobre un
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assumpte concret; i la pregunta, com ja se’ns ha recordat
moltes vegades, s’ha de formular d’una manera clara, breu,
precisa i que no doni confusions, i no són vinculants els
resultats. Dit d’una altra manera, no sé si m’extralimitaré, però
aquí hi ha juristes que ho poden dir, no són vinculants des
d’un punt de vista legal però sí que són vinculants des d’un
punt de vista moral i des d’un punt de vista política, perquè
són vinculants en tant en quant, segons el resultat que surti,
automàticament aquest resultat farà prendre una o una altra
decisió.

Per tant, benvinguda sigui aquesta iniciativa, com més aviat
la tenguem en aquest Parlament ens sumarem també a
l’avançada de regular nosaltres, dins el nostre propi àmbit
territorial, les consultes populars, però que aquestes,
malauradament o no, aquí cadascú que opini, ho deix en l’aire,
però que aquestes venen molt encotillades i molt acotades per
la legislació bàsica de l’Estat. És a dir, tal vegada no hauria de
ser així? I em llanç, tal vegada no hauria de ser així, tal vegada
qui hauria d’autoritzar la consulta popular és l’ajuntament que
pren la iniciativa, però aquest no és el marc; no han de
confondre, quan aquí surti que s’ha aprovat fer una regulació
d’iniciativa popular no s’ha de pensar que ara cada ajuntament
podrà convocar un referèndum quan vulgui, no, no. No,
l’autorització la continua donant qui la dóna, aposta que crec
que açò convenia que quedàs clar.

I Sr. President, encara que sembli mentida, no he esgotat el
temps però he acabat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, la meva sorpresa també ha estat
important en aquest aspecte. Sr. Alorda, se sent contradit en
algun punt, per tant un torn de contradiccions.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sr. President. Quasi em sent contradit i crec que un poc
incomprès, perquè s’ha minimitzat tant que em sembla que no
s’ha entès la nostra proposta. Com a mínim veig que no
compartim la mateixa interpretació de la Constitució i per tant
del marc; l’article 92, al qual ha fet referència el Sr. Huguet, per
dir que pràcticament no teníem marge, està al títol III, de les
Corts Generals, i parla de referèndum estatal. Basta mirar la llei
orgànica de l’any 80 per veure que xerra de la Llei estatal, fins
i tot no regula ni tan sols la municipal, que l’estableix a una altra
banda. Per tant, llei estatal, article 92, llei pròpia, molt bé.

Llavors ens diu que les comunitats autònomes en poden fer
perquè el 149.1.32 ens autoritza; no, perdoni, no, les comunitats
autònomes poden fer referèndums perquè els seus estatuts ho
diuen, si els seus estatuts ho diuen, perquè una comunitat
autònoma pot fer el que el seu estatut li diu, tret del que la
Constitució reserva a l’Estat, tret del que la Constitució reserva
a l’Estat. I què reserva a l’Estat la Constitució en aquesta
matèria? L’autorització de les consultes populars.

Per tant, alerta, el nostre poder és derivat de la Constitució,
des d’un punt de vista tècnic i jurídic, nosaltres, evidentment

com a grup, pensam que és originari del nostre país, però en
qualsevol cas, no perquè tengui un títol habilitant a través
d’una reserva, que tot el contrari; sinó que podem fer tot el que
vulguem, tret del que el 149.1.32 reserva a l’Estat. I aleshores jo
li dic, la nostra llei pot dir moltes coses; per exemple, es podria
convocar un referèndum sobre un tema si ho demanen
determinat número de ciutadans? La Llei orgànica del 80 no
p arla de res. La municipal seria molt complicat perquè la
municipal ja està a l’article 71, Llei de bases, ja té una regulació
de Llei de bases, el marge de maniobra autonòmic, que és
important; que no l’hagin utilitzat els altres no vol dir que no hi
sigui, hi és, però està emmarcat, hi ha l’article 71. Que, per cert,
no està fet amb el títol del 149.1.32, com apuntava, sinó del
149.1.18, les bases de les administracions públiques.

Per tant, a partir d’aquí l’Estat, crec que també una altra
vegada excedint-se, ha entrat amb l’article 71 a regular el marc
de maniobra que tenen els ajuntaments. Però, en qualsevol cas,
pens que el marge que tenim i la gran novetat respecte de totes
les lleis de dret comparat autonòmic que s’han citat és que
nosaltres parlam de la consulta popular balear i de la consulta
balear insular; que és agosarat, al nostre entendre, i li donam
suport a la possibilitat del Consell de Menorca d’establir
aquesta possibilitat a través d’un reglament, que nosaltres li
donaríem suport, però hem de reconèixer que tots estaríem més
tranquils que, com a mínim, aquesta llei, respecte als consells,
com a mínim només els habilitàs; jo crec que això ja donaria més
tranquilAlitat a una regulació reglamentària d’un tema d’aquesta
potència; que tal vegada pot donar qualque paut a més, això ho
decidirem en aquests debats.

Per altra banda, jo com a mínim estic content que no es trobi
gens complicat i que hi pot haver consens, jo em sum a totes
les propostes que s’han dit que un tema d’aquestes
característiques ho redacti el Govern, ho redacti una ponència.
És molt important que abans que entri es facin tots els
acostaments possibles perquè un tema d’aquest calibre, que sol
tenir moltes reticències, basta veure la regulació de la
Constitució per veure les dificultats que tothom hi veu i les
bubotes que de vegades es veuen darrera la possibilitat de la
democràcia directa, que jo crec que sí que el tema és prou
important com per dedicar-li una part de les nostres energies.

Per altra banda, també fins i tot estaria bé, per ventura,
preveure qualque fórmula de referèndum de tipus preceptiu, tal
vegada no, no n’hem posat cap, però a totes les constitucions
del món hi ha qualque tipus de referèndums preceptius. La
Constitució, precisament, ho feia per a ella mateixa i per a la
modificació de la Constitució; hi ha molts d’estats europeus
que no concebrien entrar a la Unió Europea sense un
referèndum que hi estigués d’acord, perquè segurament a totes
les grans decisions d’autodeterminació és important que siguin
ratificades pel poble. Evidentment, nosaltres som dels grups
que pensam que la democràcia no ens ha de fer por, i per tant
necessitam poques tuteles, poques pors i moltes consultes
populars quan sigui necessari. Però, de totes maneres, molt
agraït pel suport de tots els grups, i confiam que ara sigui el
Govern que, amb aquest mandat, a l’instant ens faci aquesta
feina, que jo la veig un poquet més complexa, però pel que
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s’apunta, per ventura amb un parell de setmanes ho podrem
veure al Consell de Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Demanaria, Sr. Huguet, més
contradiccions?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, per contradicció.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

A més, clara.

EL SR. PRESIDENT:

Jo demanaria que no entràssim ara en un debat de
contradiccions tècniques i legals d’articles de la Constitució
perquè el debat polític està substanciat, s’ha manifestat un vot
que sembla ser que serà unànime.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

El vot és favorable, l’únic que passa és que jo crec que
m’han baratat les paraules d’una manera totalment premeditada
i no s’ha contestat la pregunta fonamental.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, li don el minut que li faltava del temps.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

El marc és el que és i no el que ens agradaria que fos, açò és
el que ha de quedar clar, el marc és el que és i no el que ens
agradaria que fos, potser. I la pregunta fonamental que ha de
quedar clara aquí és: regulem el que regulem, tenim capacitat i
autonomia per fer nosaltres la convocatòria o l’hem de
demanar? L’hem de demanar, açò és el que no vull que es
confongui, l’hem de demanar, continuarà essent, en virtut de la
Constitució, article 149.1.32, el Govern de l’Estat.

L’article 92 de la Constitució remet a les Corts Generals que,
per via llei orgànica, reguli aquestes consultes populars de
referèndum; i precisament és a la seva disposició addicional on
s’exclouen les consultes populars als municipis, i ho remet a la
legislació de règim local. Aposta per açò, la Llei de bases de
règim local, article 71, regula les consultes populars dins els
seus municipis, açò és el que li he dit.

I he afegit després: i gràcies a la reforma de l’Estatut
d’Autonomia, article 11.16, nosaltres ara tenim capacitat i

potestat per fer la nostra pròpia regulació, dins aquest marc.
Tota la resta, vuits i nous i cartes que no lliguen. L’autorització
dependrà de qui dependrà; què és molt important?
Importantíssima, tant important que nosaltres, tots els grups
parlamentaris, vàrem donar suport a aquesta incorporació dins
l’Estatut d’Autonomia, i podrem regular particularitats de
convocatòries, però no tot. El que la Llei de bases exclou, de
què no es pot demanar consulta al poble, no se li podrà
demanar consulta, i nosaltres no podrem posar que sí, i açò
vostè ho sap.

Tota la resta, perfecte, anem a posar-nos a fer feina i feim la
nostra pròpia llei dins aquest marc. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, per les precisions, i crec que
han quedat aclarides. Sr. Alorda, un altre minut, ja que és
l’autor de la proposició no de llei.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Només dir que veig que tenim una
diferent interpretació de l’article 92 de la Constitució i de la seva
sistemàtica. La nostra intenció és que hi ha moltíssim més
marge, que el 92 xerra de referèndums consultius d’abast estatal
i es remet a una llei orgànica i són els d’abast estatal, és a la seu
d’abast estatal. El títol vuitè ho regula a una altra banda i
nosaltres crec que vostè, al nostre entendre, confon els dos
termes. En qualsevol cas, des del moment en què tots hi estam
d’acord, ho veurem més endavant i veurem quin marge de
maniobra tenim.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Substanciat el debat amb totes
les precisions tècniques oportunes, demanaria a la cambra s i
accepta per assentiment aquesta proposició no de llei. Per tant,
queda aprovada la proposició no de llei 2627, presentada pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a la
regulació de consultes populars.

IV.- Debat del Dictamen de les propostes de conclusions de la
Comissió no permanent d'investigació sobre els sistemes de
contractació que segueix i  ha seguit l'empresa pública Institut
Balear de Promoció del Turisme (IBATUR).

Arribats a aquest punt de l’Ordre del Dia, he de manifestar
a la cambra que la disposició que fa l’article 63.2 del Reglament
de la mateixa, aquesta sessió del debat del dictamen de la
comissió d’investigació hauria de ser secreta, si bé, aplicant el
que manté el mateix articulat, la Mesa, d’acord amb la Junta de
Portaveus, ha acordat expressament, per unanimitat, que fos
pública. Passam, per tant, al debat del Dictamen de propostes
de conclusions elaborat per la Comissió no permanent
d’investigació sobre els sistemes de contractació que segueix
i ha seguit l’empresa pública Institut Balear de Turisme
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(IBATUR), al qual s’hi ha presentat un vot particular; i tant el
dictamen com el vot particular han estat oportunament
distribuïts als parlamentaris d’aquesta cambra, d’acord amb el
que preveu l’article 69 del Reglament.

Procedeix, per iniciar el debat, que es manifestin aquells
grups que es mostren a favor del dictamen. Grups que vulguin
intervenir a favor? Sr. Ramon, en nom del Grup Esquerra Unida
i Ecologista, té la paraula durant quinze minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. No esgotarem els quinze
minuts dels què disposam perquè volem, bàsicament, fixar la
nostra posició favorable al dictamen, a les conclusions, a les
propostes que venen des dels grups de la majoria, que
nosaltres pensam que són molt correctes i que, a més, s’ha fet
un esforç perquè siguin el més sintètiques, el més objectives i
que no hi hagi massa qüestions subjectives de valoració
política. En aquest sentit, pensam que són correctes, que són
ajustades, que són les que pertoquen, i les conclusions
lògiques d’aquesta comissió, i que, per tant han tengut la
majoria, al contrari del que passa amb el vot particular, que,
sense entrar-hi en aquest moment, evidentment pensam que no
correspon ni a la realitat dels fets ni als treballs que s’han dut
a terme al llarg de la comissió.

Aquesta és una comissió que es va crear ja fa bastant
temps, com ens passa amb totes les comissions d’investigació;
si no ho record malament ve del mes de març de l’any 2000, tal
vegada és una cosa de les que es dirà perquè se solen dir per
criticar-la, el llarg temps que ha tengut; nosaltres pensam que,
en tot cas, el treball s’ha fet correctament, s’ha fet bé, s’ha fet
amb l’acceptació de totes les propostes de treball,
compareixences, solAlicituds de documentació que ha fet
tothom, fa bastants mesos ja que es va arribar a les
conclusions, al dictamen, en comissió i, en tot cas, ara que
estam en període de reforma del Reglament, si trobam maneres
d’agilitar-ho més, nosaltres també hi estaríem d’acord, però
pensam que no hi ha hagut cap retard injustificat.

Jo voldria situar en el moment d’aquesta creació, que ja dic
que és una mica llunyà, el que passava en aquell moment. Tot
surt a partir d’una acta notarial on la diputada Sra. Cabrer,
diguem que endevina unes contractacions que s’han de fer a
l’IBATUR, i allò es produeix en un moment també on,
sistemàticament, la mateixa diputada acusava el Govern de
persecució ideològica cap als funcionaris, també de cacera
ideològica, que pens que tot això ha quedat bastant diluït en el
temps, i a partir de determinades sentències que hi ha hagut no
fa massa temps, en relació a com es feien les oposicions o a
com es cobrien places en períodes anteriors, crec que queda
bastant esmorteït. La creació d’aquesta comissió per part Grup
Parlamentari Popular es va qualificar, a pesar que votaren a
favor, com a insòlita, com a insòlita els semblava que se
solAlicitàs la creació d’una comissió per part del propi Govern.
Bé, nosaltres no sabem si és insòlit o no és insòlit, en tot cas,
pensam que va ser una actuació oportuna i correcta, davant
dels dubtes que s’havien plantejat que s’investigui i en aquest
sentit l’oposició ha tengut accés fàcil a tota una sèrie de

documentació, unes compareixences i un debat que han estat
facilitats per aquesta iniciativa que va prendre el Govern de
demanar la creació de la comissió d’investigació.

Bàsicament, aquestes acusacions que motiven que se
solAliciti la creació de la comissió són de favoritisme, de concurs
públic enganyós, una pantomima crec que s’havia dit, perquè
s’havia prèviament decidit el contracte i llavors aquest concurs
només va ser una manera de tapar una decisió prèvia que ja
s’havia pres. Tal vegada, perquè això sí que s’havia fet en altres
governs i a una altra comissió d’investigació ja veurem com sí
que es disfressa una decisió prèviament adoptada amb la forma
de concurs públic, però pensam que no és aquest el seu cas. En
tot cas, amb la pròpia argumentació que va fer al seu moment,
crec que el propi Partit Popular reconeixia que a èpoques
anteriors a  l’IBATUR sí que es colAlocava gent per la seva
vinculació o proximitat a aquest partit, ja que acusaven el
Govern de fer una certa eliminació de militants del Partit Popular
dins l’IBATUR; això pens que du implícitament el
reconeixement que l’accés també s’havia fet per aquestes
qüestions.

Pensam que amb les conclusions que hi ha en aquest a
comissió d’investigació han quedat constatades tota una sèrie
d’actuacions que es feien anteriorment, que s’han eliminat del
funcionament actual de l’IBATUR i que no es pot dir,
precisament, que fossin exemplars. Jo no m’hi entretindré
massa, crec que els portaveus d’algun altre grup hi entraran
una mica més, però les qüestions, la relació laboral tan estranya
que tenia un director general, un director-gerent de L’IBATUR
anteriorment, que per cert ho va negar, però hi ha
documentació, que l’IBATUR servís també per colAlocar,
pensam nosaltres que ha quedat prou demostrat, per colAlocar
persones que se’ls havia de donar un lloc i que tal vegada no
cabien a organismes de l’administració, i també per
subvencionar activitats que difícilment encaixaven. A les
conclusions se’n esmenten algunes i jo voldria citar, encara que
sigui de passada, com a un altre exemple, que no surt allà, però
que també és significatiu de tota la peripècia que va haver de
muntar l’IBATUR per tal de subvencionar la compra d’un
vaixell per a la família reial, que pensam que tampoc no es pot
dir que estigui massa dins el que eren les funcions pròpies de
l’IBATUR.

Creim que ara han canviat les maneres i en tot cas de
l’acusació fonamental sí voldríem dir algunes coses, i sí
voldríem dir perquè, tot i reconèixer que el nostre grup ha
tengut dificultats per ésser a totes les compareixences, seguir-
les al cent per cent, sí que ens interessava molt i no ens
perdérem, la compareixença de l’anterior responsable de
l’IBATUR, de la Sra. Martínez; sí, perquè pensàvem que era
bàsicament ella qui havia de donar explicacions i escoltàrem
amb molta atenció el que va dir i d’aquí en volíem extreure unes
conclusions que venen reflectides, però comentar-les una mica
més. D’entrada, jo que he estat a totes les altres comissions
d’investigació també, he de dir que hi ha una diferència
d’actitud absolutament fonamental. A totes les compareixences
que es produïren a altres comissions d’investigació hi ha
determinades actuacions, determinades compres o
determinades contractacions que preguntant a un i altre
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responsable polític no hem aconseguit que ni un sol
responsable polític digués, no, això va ser una decisió meva o
va ser una decisió de tal organisme, no, s’amagaven, tothom
defugia la responsabilitat, ningú havia pres la decisió. En
aquest cas, tenim una persona que en el seu moment era
responsable de l’IBATUR, que assumeix absolutament tota la
responsabilitat; que reconeix un error, clarament, reconeix un
error i explica com s’han fet les coses.

Nosaltres pensam que, efectivament, la Sra. Martínez va
cometre un error, ens va explicar per quins motius, era una
persona que procedia de l’empresa privada i anava amb criteris
d’empresa privada, i des del Govern se la va corregir i se li va
dir que aplicàs una norma que estava en vigor anteriorment,
però que anteriorment no s’aplicava. I aquí va haver-hi una
correcció i es va fer un concurs; i jo voldria plantejar una
pregunta aquí: realment, si tal com s’afirma des del Grup
Parlamentari Popular, la intenció predeterminada era contractar
aquelles tres persones i s’havia decidit i no es volia que fossin
cap altres, per què es convoca el concurs si ho haurien pogut
fer, segurament, sense que ningú digués res, seguint els criteris
que se seguien anteriorment al propi IBATUR? Pensam que
aquí hi havia una voluntat per part d’una norma, una voluntat
d’aquest govern de fer les coses d’una altra manera, i per això
es modifica una decisió que havia pres la directora-gerent de
l’IBATUR i se li diu que les coses s’han de fer d’una altra
manera i es convoca el concurs i surten els resultats.

Quines qüestions podem treure d’aquest concurs quan
resulta que, efectivament, s’encerta amb tres persones de les
quatre que es contractaren, amb tres persones que es diu que
sortiran elegides? Si tenim en compte que hi ha un concurs que
es fa amb participació d’una funcionària de la Conselleria
d’Interior; que jo sàpiga no se l’ha acusada de fer prevaricació
o qualque acte delictiu, que aquesta funcionària que d’alguna
manera per controlar el concurs diu que el concurs es fa
correctament i que les persones que es contracten són les que
tenen millor puntuació, doncs es pot dir el que es vulgui o ens
poden tractar d’introduir dubtes o el que es vulgui, però
l’explicació més lògica és que la Sra. Martínez, que tenia uns
càrrecs amb unes funcions determinades i que havia fet una
feina prèvia de cercar persones que poguessin cobrir aquests
llocs de feina, havia fet una bona feina prèvia i havia
seleccionat les persones amb més condicions; perquè realment
el concurs es fa, el concurs és públic i hi poden accedir, i
aquestes persones, es pot dir que no treuen molta més
puntuació, com es diu al vot particular, però el cert és que són
les que treuen més puntuació.

Per tant, pensam que les coses es varen fer correctament,
que hi ha hagut aquest error reconegut per la seva responsable,
que es va corregir en el seu moment i que nosaltres estam
convençuts, com no podia ser d’una altra manera, que aquest
Govern fa les contractacions, el funcionament de les
administracions públiques i moltes altres coses, però aquestes
en concret, d’una manera molt més transparent, molt més
correcta de com es feien a anteriors èpoques, amb governs
d’altres partits.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats, membre del Govern que heu volgut assistir també a
aquesta comissió, a aquest acte parlamentari allà on debatem el
dictamen de la Comissió no permanent d’investigació sobre els
sistemes de contractació que segueix i ha seguit l’empresa
pública Institut Balear de Turisme (IBATUR). Primerament, des
del Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista volem
valorar positivament que aquest Parlament prengués la decisió
de crear una comissió d’investigació sobre un fet que
necessitava ésser aclarit. En segon lloc, des del nostre Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, volem ja de bon
principi manifestar el nostre vot favorable al dictamen i a les
conclusions a les quals ha arribat aquesta comissió
d’investigació.

Breument, el que voldríem dir, perquè quedi constància al
diari de sessions d’aquest Parlament que, des del nostre grup
parlamentari treballam, treballarem i creim que tots hem de
treballar perquè hi hagi molta transparència i claredat en la
gestió pública i que qualsevol dubte que hi pugui haver,
qualsevol manca de clarificació es pugui aclarir.

Nosaltres el passat mes de maig vàrem tenir l’oportunitat de
poder consultar tota aquella documentació que s’havia
reclamat, sobre els expedients de contractació d’Ibatur, que
fossin superiors als 2 milions de pessetes, des del mes de juliol
del 99 fins a dia 2 de maig del 2001, era una documentació que
s’havia reclamat, era una documentació, la qual hi vàrem poder
accedir. A més d’això també vàrem poder tenir accés a l’informe
elaborat per la gerent d’Ibatur, que valorava l’auditoria dels
exercicis 95-99, que havia estat elaborada per Faura Casas,
Auditors i Consultors S.L. També a mida que varen ser
convocades, vàrem poder assistir a les compareixences d’una
dotzena de persones, que es varen fer presents a la comissió
d’investigació i que varen manifestar la seva opinió sobre
aquest tema.

També voldríem recordar un dels continguts de l’acord
programàtic de l’any 99, el punt 6.3, allà on aquests grups
parlamentaris que donen suport al Govern, estan d’acord que
es renovi Ibatur, fins a transformar-lo en un institut en
competències en promoció, investigació, informació estadística,
plans de formació i disseny i propostes de projectes tendents
a la millora de l’oferta turística. Volem treure aquest punt perquè
entenem que pot emmarcar molt bé el fet que aquesta comissió
d’investigació, precisament faci veure que cap aquí es camina.
Hem de lamentar perquè també ho hem volgut llegir el
document que recull les propostes de conclusió que ha abstret
el Grup Parlamentari Popular, ho lamentam pel seu contingut i
per la seva forma. Respecte el seu contingut entenem que no
s’ajusten a la realitat, respecte la seva forma, entenem fins i tot
que contravenen el decret 100/90 de 29 de novembre, que fa
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referència a l’ús de la llengua catalana a les institucions
públiques de les Illes Balears, els redactors d’aquest informe
saben molt bé que ha estat redactat íntegrament en castellà, així
ens arribat a nosaltres, sense que hàgim tengut la traducció
corresponent.

Quines observacions volem fer en aquestes propostes de
conclusió? Breument en volem fer quatre o cinc. La primera és
que hem d’agrair a aquelles persones que varen voler
comparèixer en aquesta comissió d’investigació, les dotze o
tretze que hi varen assistir, però sobretot les aportacions que
varen fer dues perquè entenem que varen ser molt clarificadores
per a tots els membres que vàrem assistir a aquella comissió,
ens referim a la Sra. Francesca Joan Mora Monserrat, que va
assistir com a funcionària i va acreditar que efectivament
s’havia dut a terme aquell concurs públic i havia obtingut
aquell resultat. També ens referim a la Sra. Josefa Martínez
Cañellas, perquè en les seves manifestacions també va ajudar
a aclarir alguns punts que havien quedat no del tot clars,
naturalment a totes les altres persones també, però volem
destacar aquestes dues perquè almanco per al nostre grup ens
varen servir per aclarir moltes coses.

En segon lloc, nosaltres de l’assistència i la participació en
aquesta comissió d’investigació i veient les propostes que
s’han presentat, entenem que els sistemes de contractació que
segueix i ha segui l’empresa pública Ibatur, s’han anat
perfeccionant a mida que ha passat el temps, s’han adaptat
cada cop més a les exigències emanades de la normativa vigent
a la comunitat autònoma de les Illes Balears i a les necessitats
d’atendre, el més adequadament possible, les funcions de
l’Institut. En tercer lloc, hem vist com s’ha progressat, s’ha
passat progressivament d’una contractació directe, vàrem
poder veure per obra i servei, per contacte telefònic, sense
passar cap tipus de prova, s’ha passat d’aquest tipus de
contractació directe del personal encarregat de la gestió d’àrees
diverses de l’Institut a una contractació feta mitjançant concurs
públic d’aquest mateix personal, a través d’una convocatòria
efectuada des del corresponent departament governamental. En
quart lloc, s’ha avançant molt i això ho consideram molt bàsic,
en la concreció i la delimitació de quines són les tasques que ha
de realitzar el personal contractat a Ibatur, aquest personal pel
que fa gairebé tots els casos del primer període, no s’ha pogut
demostrar documentalment que tenguessin ben concretades les
feines a fer, a vegades ni el lloc físic on aquestes s’havien de
desenvolupar, ni els resultats efectius del treball realitzat. En
cinquè lloc, s’ha pogut establir que la majoria del personal
contractat per Ibatur, en general, s’ha abocat de ple, amb molt
d’esforç, amb gran professionalitat i amb una dedicació intensa
a les tasques que li han estat encomanades.

Finalment i per concloure, nosaltres arribam a la conclusió
que després d’aquesta comissió d’investigació que ha volgut
veure que és el que havia passat dins Ibatur, hem vist la
necessitat que es continuï mantenint uns sistemes de
contractació de personal que siguin totalment transparents i
públics, tal com correspon a una empresa pública amb les
característiques de la l’Institut Balear de Turisme i a tot això el
nostre grup parlamentari sempre hi donarà tot el seu suport.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Encara em sonen una mica les
paraules que s’han dit en aquesta cambra, a l’anterior debat en
relació a les consultes populars que feien referència a la
vigència de la democràcia rep resentativa front la democràcia
directa i també és cert, perquè aquesta democràcia
representativa segueixi tenint el seu reconeixement davant els
ciutadans, és molt important que les actuacions que en el si del
Parlament es fan, tenguin no només la credibilitat sinó també el
suport dels ciutadans que les contemplen i dels quals hem
rebut el manat per governar en el seu nom.

Per tant, el Grup Parlamentari Socialista, quan es va plantejar
aquesta comissió d’investigació, s’ha de dir que poca tradició
teníem en aquesta cambra de comissions d’investigació, donant
que el Govern del Partit Popular i el grup parlamentari
anteriorment no ens va donar moltes possibilitat de practicar
aquestes coses, ens vàrem plantejar com basàvem la nostra
estratègia en aquesta comissió i a mi em sorprèn i m’ha sorprès
ara quan observava la intervenció dels anteriors diputats, que
en defensa d’aquestes conclusions han intervengut,
determinades postures una mica histèriques d’algun
representant del Partit Popular, com a invalidant i menyspreant
les afirmacions que aquests feien, aquest en cap cas no és la
metodologia que nosaltres voldríem.

Nosaltres ens vàrem basar en un principi i era que totes les
persones que compareixien a la comissió estaven obligade s  i
per tant ho feien, a dir la veritat i per tant, d’uns i dels altres
vàrem creure estrictament allò que deien i és una llàstima que
aquestes democràcies nostres siguin no encara perfectes tal i
com haurien de ser mantenint coses secretes que haurien
d’estar en mans del públic, perquè al final són ells qui deleguen
en nosaltres la capacitat i crec que no és bo mantenir
determinades coses tancades a l’opinió pública i que s’hagin
d’alguna manera fiar d’allò que nosaltres aquí deim o exposam
i no tenen les arrels, en les quals es basen aquestes
conclusions. Em refereixo concretament a les actes de les
sessions, allà on figuren textualment les declaracions de totes
i cada una de les persones que varen intervenir a petició dels
grups parlamentaris, també és veritat que ningú es va oposar a
cap intervenció de cap persona, és a dir, totes les persones que
varen ser demanades a comparèixer, se’ls va donar suport
perquè compareguessin, no així per exemple a una comunitat
que està a l’altra banda de la mar que a una comissió
d’investigació damunt el cas de la legionelAla s’han negat que
hi participés un munt de gent, a petició de l’oposició. Però bé
això són estils i jo crec que el més important és que aquí es vegi
l’estil de cada un.

Per tant, la metodologia es basa en la consulta de
documents i escoltar persones que diuen, en principi, la veritat,
perquè si no la diuen i en tenim constància per això estan els
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tribunals i entraré en aquest tema. Per tant, nosaltres ens hem
basat en documents, declaracions i a partir d’aquí hem fet unes
conclusions per allò que s’havia dit i per allò que havíem pogut
llegir, no feim cap valoració d’intencions, no feim cap supòsit
de dir que allò pareixia però no seria, perquè no tenim cap
element per provar-ho, si algú ha declarat ho constatam, si no
ho han declarat no ho constatam, perquè creim en aquesta
cambra i creim que els ciutadans han de poder ser capaços
d’admetre que allò que s’aprova aquí no s’aprova només
perquè els que ho aproven són més que els que ho rebutgen,
sinó a més perquè són una expressió d’una realitat que hem fet
a porta tancada, però que hem fet honestament, cosa que el
senyors del Partit Popular pel que es veu dubten, aplicant-se
allò que aquell que és d’una condició creu que tots els altres ho
són. No és així senyors del Partit Popular i com a mínim de veu
vostè en aquest costat de la cambra els mateixos gestos que jo
he vist a l’altre costat quan els mirava, ara no els veig perquè
miro el paper.

I què ha quedat clar en aquesta comissió per a nosaltres? I
ho direm així, vàrem investigar tres tipus de coses. Una
contractació de tres persones en concret per fer feina a l’Ibatur,
vàrem investigar la contractació d’un altre grup de persones per
fer feina a l’Ibatur en períodes de legislatures anteriors i vàrem
investigar documents de contractes de serveis per part de
l’Ibatur, aquest és el conjunt de documents que vàrem estudiar
i quines conclusions hem tret? Primera conclusió i ho diré per
ordre cronològic d’intervenció de les persones en el si de la
comissió, la contractació d’aquestes tres persones, que varen
ser objecte d’aquest experiment notarial, d’anar al notari i dir
que contractaran aquests, si s’haguessin equivocat qui sabia
que existia aquest document notarial, era aquella tècnica que
empren els ginecòlegs hàbils, quan hi ha una senyora i li diuen
vostè tendrà un nin i a la fitxa apunten nina, al cap de nou
mesos quan la mare diu metge vostè es va equivocar, diu no
senyora, miri treu el paper i diu veu el que vaig apuntar aquí?
Per tant, vostè va fer un experiment sense cap cost, si no
hagués estat així, vostè no hauria tret el paper i no hauria
passat res.

Però vàrem investigar aquest, amb el mateix qüestionari
exactament que vàrem sotmetre a tots els intervinents a la
comissió, les preguntes eren exactament les mateixes i què va
quedar clar? En primer lloc que s’havia comès un error, per part
de la responsable, de pensar que podria fer una contractació
directe, com es fa a qualsevol empresa privada, allà on es criden
a les persones interessades i es signa un contracte i punt.
També és cert que això, que per el que s’ha vist era el més
habitual, cap funcionari d’aquesta organització, de l’Ibatur, li
ho va advertir, va ser un altre òrgan del Govern, que és l’òrgan
que vostès mateixos li varen atribuir aquesta feina, el que passa
és que no ho aplicaven, recordaran la disposició que hi ha del
Govern balear de dia 18 del mes de gener de l’any 96, que regula
la contractació de les persones i la contractació dels serveis,
per part de les administracions i de les empreses del Govern i
era una legislació que per a l’Ibatur, almanco fins aquest fet,
restava de no aplicació.

Per tant, vist l’error es produeix el mecanisme que preveu la
legislació que és vigent, una comissió de selecció d’aquelles

persones que hauran volgut accedir a aquesta oferta
d’ocupació, mitjançant un sistema de barem i d’entrevista i
aquesta entrevista es té, a més de la responsable de l’Ibatur,
amb la persona designada per la conselleria competent, que és
Funció Pública, funcionari que va comparèixer i com els altres
nosaltres creim allò que va dir, sobretot tenint en compte que
aquesta persona és una funcionària d’ampla experiència, quasi
20 anys de pertànyer a l’Administració pública, primer a l’Estat
i després a la comunitat autònoma i aquesta funcionària
manifesta que va actuar lliurement i per tant, el concurs que es
va fer a tots llums era el que havia de ser.

Hi ha per tant, una assumpció d’una responsabilitat, perquè
un error comès i existeix una esmena ràpida que produeix una
contractació, d’acord amb la legislació vigent. Curiosament
quan interrogam a altres responsables i altres contractats en
època anterior, manifesten de manera clara i sense ser
pressionats davant la comissió, que aquest no és el procés que
es va utilitzar amb ells i ho reconeixen clarament i així clarament
està escrit en aquest document que a mi m’agradaria que
poguessin ser públics i perquè la gent llegís realment el que allà
està escrit, que varen ser cridats per telèfon, foren cridats, foren
cercats per ocupar determinats llocs, determinades feines a
l’Ibatur. Com també es constata, sense que això impliqui res
més enllà la falta d’adequació d’un lloc de feina fix,
comprovable, etcètera. Per tant, la seva disposició en relació al
salari que percebien respecte l’Administració pública, com a
mínim hi pot haver dubtes que aquesta feina en realitat es
realitzés i dic que hi pot haver dubtes, dubtes que les dic aquí,
però que no és manifesten de manera políticament punible a les
conclusions d’aquesta comissió.

Per tant, jo crec que durant un període l’Ibatur va tenir una
ignorància de la legislació que el propi Govern, del qual
depenia, havia dictat precisament per garantir la transparència
de les contractacions. És una situació, jo diria grotesca, perquè
una administració que fa una norma i automàticament la
incompleix, home no sé perquè la varen donar, podien haver
permès que funcionessin d’una altra manera, però no es veu
que algú dins el Govern va pensar que convenia posar una
mica d’ordre a tot aquesta cosa, però devia ser una persona
amb poc pes, perquè la seva ordre realment no era d’aplicació
per a aquests àmbits. Per tant, això ho constatam i ho deim així
pura i clarament expressat i després una altra de les nostres
conclusions, almanco un altre apartat de les nostres
conclusions fa efect e no a la contractació de les persones, sinó
a l’ús del (...) i hem de dir que els diputats d’aquesta comissió
no ens consideraren prou competents per fer una anàlisi
profund d’aquestes comptabilitats de si els justificants que
figuren als expedients i d’acord amb la llei i el que demanam
com a comissió i figura així en allò que presentam per a
l’aprovació en aquesta cambra, sigui estudiat pels serveis
corresponents del Govern, existeixen funcionaris experts en
aquest tipus de documents, experts comptables la intervenció
de la comunitat autònoma, que estudiïn tot una sèrie de
documents que nosaltres intuïm de manera prou clara, perquè
nosaltres n’hem fet una selecció d’aquells que ens han resultat
més aparents que es vulneraven els objectius que tenia l’Ibatur,
finançar determinades coses i fins i tot, l’adequació de la
despesa finalment hagut en allò que era la previsió inicial. Per
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tant, jo crec que hi ha dubtes que això es va fer correctament,
hi ha factures convalidades molt posteriorment a allò que havia
estat l’acta i l’autorització, etcètera.

També hi ha, així ho feim constar, algunes figures curioses
de l’Administració d’aquell moment, com és per exemple per
donar cobertura a la transferència d’una determinada
funcionària des d’Ibatur a Presidència, una funcionària,
s’estableix un estrambòtic conveni, perquè aquesta persona
pugui anar a fer feina allà, una persona i no una persona d’una
qualificació professional excepcional, que dius home la volem
aquí, en comissió de serveis, etcètera, no una persona sola.
Més que, si em permeten utilitzar el símil, a vegades es parla
d’immoralitat o d’amoralitat, jo crec m’inclinaria en tot cas, si
hagués de fer el símil per aquest segon terme, una falta de
voler-se adequar a cap norma, és a dir, nosaltres feim el que
trobam el que hem de fer en qualsevol moment i tira milles i aquí
ningú ens crida l’atenció. Una, jo diria, flacciditat en l’aplicació
d’una serietat administrativa, que jo crec que és notable. I miri
no hem volgut fer mal, no hem volgut fer mal i ho dic
afectuosament, davant la comissió hi va haver una persona que
va mentir de manera clara, decidida i documents n’hi ha per
demostrar-ho i per tant, havent estat advertida pel President de
la comissió que va mentir davant la comissió, era susceptible de
dur el cas davant la justícia, no ho hem volgut fer, perquè
nosaltres no tenim una actitud de revenja, no la tenim i
reconeixem els errors que s’han produït i els corregim, vostès
es capfiquen en la raó perfecte i ho estam veient a altres casos
en aquests moments a altres parlaments, “defendeia y no
enmendaia” idò no, humà és equivocar-se i per tant, humà ha
de ser reconèixer-ho, evidentment.

Jo crec que això hauria de ser un estil, intentant que sigui el
nostre estil i m’agradaria senyores i senyors diputats, tal com
he començat acabat aquesta intervenció. Jo crec la credibilitat
d’un Parlament es guanya amb la serietat de com es fan les
coses, m’agradaria haver aconseguit avui que vostès em
creguessin i pensessin que dins la comissió vàrem fer una bona
feina, encara que aquesta fora secreta i no la varen poder veure.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí en nom del Grup Socialista.
Procedeix ara, aquells grups que volen esgotar un torn a favor.
Sr. González Ortea en nom del Grup Popular té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó en contra.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente pero turnos a favor ya los hemos
escuchado todos, los habidos y por haber. Yo creo que

podemos empezar a hablar de verdad del tema de la comisión y
del objecto de la comisión de investigación de Ibatur, si me lo
permiten las señoras y señores diputados.

Efectivamente como dijo alguno de los intervinientes
anteriormente la comisión se monta porque el Partido Popular
pone de relieve de forma escandalosa que antes prácticamente
que se acabe el plazo para presentarse tres personas, que se
requieren mediante anuncio publicado en la prensa local para
el Ibatur, antes de que se acabe el plazo resulta que el Partido
Popular ya sabe que tres personas son. Tres personas sobre
cincuenta que se presentan Sr. Crespí, me parece que un
hombre riguroso como usted no me puede contar esa anécdota
del niño y la niña. La anécdota del niño y la niña desde un
punto de vista matemático, la probabilidad de acierto o de fallo
es del 50%, por consiguiente es muy fácil falsear eso, o
conseguir mediante el truco que usted nos cuenta de algún mal
médico hacerlo así, pero si se presentan cincuenta personas y
hay que elegir tres, usted sabe que con son combinaciones de
cincuenta elementos, tomados de tres en tres, ¿lo recuerda?
Factorial de cincuenta que son 50 por 49 por 48,... por factorial
de tres partido por factorial de la diferencia, ¿ no lo recuerda?
Salen miles de combinaciones, de manera que la posibilidad de
acierto de la Sra. Cabrer o del Partido Popular en su caso,
porque fue encomendada por el grupo, porque era de dominio
público, su probabilidad de acierto era ínfima, no tiene nada
que ver con la anécdota que usted ha contado.

De manera que evidentemente ante miles de casos se sabe
que son los tres, pero a lo largo de la comisión, efectivamente
hemos constatado que eso era perfectamente natural. Nosotros
tenemos que decir, pasando un poco rápidamente porque el
tiempo se agota enseguida y no quiero insistir en un tema
manifiesto, primero se hecha del Ibatur, en algunos casos de
forma verdaderamente penosa y lamentable, como ya tuve
ocasión de decir desde esta tribuna en otras ocasiones al
responsable de Turismo cuando esto pasó, después de echar
a aquellas personas, que se suponía que eran del Partido
Popular, alguno de los que ha salido aquí ha dicho, hombre eso
demuestra que eran gente del Partido Popular, no eso no
demuestra nada, eso lo único que demuestra es el sectarismo
brutal con el que se hecha a unas personas con el pretexto de
que parece que son simpatizantes o militantes del Partido
Popular. Después de esto se quiere contratar a tres señoras, la
Sra. Creixell, Huberten i Picornell, digo los nombres porque son
plenamente conocidos de todos y ya han salido muchas veces.
En los tres casos la Sra. Ina Martínez y así lo reconoce en la
comisión, la Sra. Ina Martínez tiene unas conversaciones
previas, en un caso una de estas señoras es amiga, también lo
reconoce, del Sr. Alomar, Conseller de Turismo, en otro caso es
compañera de la Sra. Martínez en una entidad bancaria, una caja
de ahorros y en el otro caso es una señora que llega a la
conselleria porque la presenta un alto funcionario de la
conselleria, concretamente del Ibatur.

En estos tres casos tienen unas entrevistas con la Sra.
Martínez, antes de que haya concurso y antes que nadie diga
que se necesitan personas para contratar en el Ibatur, tiene
unas entrevistas con la Sra. Martínez, como digo, le enseñan
los currículos, hablan con ella y ella les dice que efectivamente
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responden el perfil que necesita el Ibatur. Curiosamente estas
tres señoras responden al perfil que necesita el Ibatur, sin
embargo como declara una de las interesadas en una de esas
actas, en el último momento la Sra. Martínez, la entonces
gerente de Ibatur, las llama por teléfono y les dice: “ojo la
Conselleria de Interior ha puesto pegas, hay que hacer un
concurso” y entonces es cuando se pone en marcha el
concurso y se les dice: “tenéis que volver a presentar vuest ros
currículos y tenéis que volver a pasar la entrevista”, pero
naturalmente estas tres personas, alguna de las cuales ya lo
había dicho en su propio centro de trabajo y lo había celebrado
con los compañeros,” me voy a Ibatur”, “dejo esto”, “voy
ilusionada a trabajar en esto y en lo otro”. Las tres personas
como digo pasan a ser las tres seleccionadas sobre cincuenta
personas.

Claro yo creo que la casualidad, hay que creer en ella a
veces, hay casualidades pero cuesta mucho trabajo que
sabiendo todo esto y habiendo reconocido la propia gerente
que había tenido un contacto previo con ellas y que
prácticamente les había dicho que su perfil coincidía con lo que
necesitaban, es evidente que estaban seleccionas, es evidente
que lo que el Partido Popular se enteró y pudo constatar ante
notario, era algo que sabía muchísima gente, que era
prácticamente de dominio público, o al menos en los medios
que se movían estas señoras. De manera que, como digo, eso
es así.

Es verdad que se dice que hay dos razones para que sean
estas tres personas. Se dijo en la Comisión, y efectivamente
valía la pena estudiarlo, y valía la pena pensar en ello. La
primera de las razones es que eran unas personas con una
excepcional preparación. Volvemos al tema de los currículos, es
decir, a juicio supongo que de la Sra. Martínez, pues
efectivamente tenían el perfil preciso y concreto. Claro, cuesta
mucho trabajo pensar que la Sra. Martínez había con estas tres
personas, que había conocido previamente, hubiera dado
precisamente con las tres mejores. Eso ya vuelve a ser una
casualidad notable. Pero es que además, examinando los
baremos de puntuación de las entrevistas, resulta que la
diferencia de puntos es insignificante, de manera que no parece
que tampoco ese argumento sea muy bueno, y más cuando
resulta que estas señoras muy poco después dejan su trabajo
en Ibatur. Resulta que su perfil no parecía que fuera tan bueno.
Y sobre todo, cuando la Sra. Martínez deja de ser la gerente y
viene otro, estas señoras no parece ya que den un perfil tan
excepcional.

Mal, por consiguiente, podemos aceptar y puede aceptarse
con objetividad que la razón última por la que se coge o se
escoge a estas tres señoras es porque efectivamente su
preparación y sus condiciones son las más idóneas y
absolutamente excepcionales. Se da otra razón también, y
ustedes han insistido más en esta segunda, porque les parece
de más peso, y es que efectivamente en el tribunal que hace
estas entrevistas hay una persona ajena, que es una
funcionaria de la Conselleria de Interior, y que estuvo presente
en la comisión, y que efectivamente dijo que ella no se sintió
forzada ni le obligaron a votar en favor de nadie. Pero, claro,
empezamos a escarbar, y le preguntamos tanto a la Sra.

Martínez como a la funcionaria en qué habían consistido esas
entrevistas fundamentalmente, y ¿saben en qué habían
consistido? Pues en una comprobación por parte de la Sra.
Martínez, que es una gran políglota, como sin duda muchos de
ustedes deben de saber, una comprobación de sus dotes,
conocimiento y manejo de los idiomas alemán e inglés, es decir,
que prácticamente toda la entrevista se desarrolló en esos
idiomas. Y preguntada la señora de la Conselleria de Interior,
reconoció que su nivel en esos idiomas era más bien pobre y
bajo. No recuerdo exactamente las palabras textuales, pero
hubo de reconocer que no era ni mucho menos una especialista
en esos idiomas. Ahora empezamos a entender que realmente
la participación de esta funcionaria no tuvo en ningún caso un
papel preponderante o decisivo en la elección de estas tres
personas, y empieza a despejarse, yo creo que con bastante
claridad, cuál fue el proceso.

Vuelvo a decir, el proceso es: la Sra. Martínez conoce a
estas tres personas, las entrevista, le parece que son las más
adecuadas, y naturalmente les dice que las va a incorporar al
Ibatur. Con posterioridad, cuando se empiezan, supongo, los
trámites administrativos, pues se les advierte que hay que hacer
un concurso; y entonces se monta un concurso, pero los
resultados del concurso son sabidos y están dados
previamente.

Claro, lo que más creo que importa de este asunto ni
siquiera es que en definitiva el Ibatur escoja a tres personas
porque la gerente, o el conseller, o los directores generales, o
el equipo de dirección, o quien sea, encuentre que son los más
idóneos. Lo que me parece peor, nos parece peor de esto, y lo
recogemos en una de las conclusiones, es que se engaña a los
ciudadanos. Se coge y hay 50 personas ilusionadas, 47 de las
cuales se les está engañando, se les está diciendo que tienen
la posibilidad de presentarse y de sacar una plaza, y no tienen
ninguna, porque la plaza ya está dada. Y para ese viaje, Sr.
Crespí, no se necesitan alforjas. Y yo creo que es esto lo más
grave de todo, este engaño; no el contratar a las personas, sino
el engaño que supone para esas otras 47 que se presentan,
buscando ilusionadas un puesto de trabajo, y a las que no les
queda ninguna opción para sacarlo. Esto es lo que me parece
peor.

Quiero señalar, por último... Las conclusiones las tienen
todos ustedes y no voy a leerlas todas, pero sí quiero señalar,
por último, algo respecto al voto particular, que me parece
fundamental, que es nuestra denuncia, la denuncia del Grup
Parlamentari Popular, de la práctica de crear comisiones de
investigación parlamentarias por la mayoría del pacto, y que
están destinadas a indagar acontecimientos de legislaturas
anteriores, cuyos expedientes están al alcance del Gobierno
actual, y no sólo están al alcance del Gobierno actual, sino que
están repasados una y otra vez, repasados con lupa y hasta la
saciedad, buscando cualquier irregularidad que pudiera
encontrarse en ellos, y que se emplee este subterfugio de las
comisiones de investigación para eso, sin ninguna duda, Sr.
Crespí, emplear los votos de la mayoría de una forma que a mi
me parece francamente poco democrática y poco presentable.
No es esta comisión, son otras que en este momento también
están en funcionamiento, en las que se ha practicado este
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sistema. Tratar de investigar y de desenterrar no se sabe qué,
para ocultar lo que se está haciendo ahora.

Porque fíjese usted, Sr. Crespí, de sus conclusiones dice
usted cosas como que “constata que la contratación desde
enero del 96 hasta junio del 99 no se tenía en cuenta de forma
mayoritaria”, porque ni usted se atreve a decir en la conclusión
que con carácter general, dice que “de forma mayoritaria no se
tenían en cuenta criterios de transparencia”. Lo dice usted y no
aporta ninguna prueba, pero lo dice. Y fíjese, Sr. Crespí, aunque
eso fuera así, que lo niego, aunque eso hubiera sido así, eso no
justifica este gobierno para hacer las cosas que hace, y para
tomar una decisión tan impresentable como la que tomó cuando
convocó este concurso público y tenía ya las tres plazas
adjudicadas a estas tres señoras. Ni siquiera eso me parece a mi
que puede justificar de ninguna de las maneras el que otros
gobiernos hayan hecho cosas que pudieran no ser las más
adecuadas, eso no justifica en absoluto, como ustedes
pretenden con sus conclusiones, no justifica en absoluto el
hacer esto.

Ustedes mismos, porque en el fondo algo de objetividad
tienen, y después de haber escuchado todo tienen que aceptar
determinadas cosas, result a curiosa la conclusión quinta que
presentan en el dictamen, la mayoría del 31 a 28. Dice “la
Comisión constata que en las contrataciones iniciadas en el
mes de setiembre del 99, si bien existieron contactos previos
con alguno de los aspirantes”, con los tres: uno, dos y tres,
hasta eso se admite, y son ustedes capaces, tienen ustedes el
valor de ponerlo aquí. No. Un cero a la actuación del Gobierno,
un cero absoluto. El Gobierno tiene también a su alcance, como
antes decía, todas las medidas y todos los medios posibles. El
viaje a Méjico del Molt Honorable President... son ustedes de
estos que cuentan la verdad a medias: el Molt Honorable
President y el Honorable simplemente, pero Honorable
Conseller de Turismo entonces, que era yo. Eso es lo que pagó
el Ibatur, que yo me fui a Méjico, el presidente del Gobierno y
otros consellers fueron a diversos sitios, y entre ellos a Méjico,
a tener una serie de contactos en materia turística con las
empresas mallorquinas que hay allí, y con las empresas de Ibiza
que hay allí, de las dos islas hay. Y en esos contactos yo
estuve presente, fui unos días, nada más a ese trozo de viaje, y
eso salió en la Comisión, y eso se sabe. Y vienen ustedes aquí
a poner que hay que poner en cuestión el viaje a Méjico, y hay
que repasarlo, y tiene que volver a mirarlo en interventor. ¿O no
lo miró el interventor? ¿O ustedes no se fían de los
interventores que tienen? Tiene que volver a mirarlo el
interventor. Tiene que volver a repasarlo el Gobierno. ¿O no lo
tiene usted bien repasado, Sr. Conseller de Turismo? ¿No lo
tiene bien repasado? Si hasta encontró un billete de avión de mi
mujer, buscando, buscando, buscando como desesperados,
dos. De los trescientos viajes que hice, encontró usted dos
billetes de avión de mi mujer. No debía haber más, porque bien
que los buscó. ¿De manera que eso es lo que piden ustedes,
que vuelva a pasar por Intervención? Ya ha pasado todo, todo
absolutamente.

Convenios de colaboración del Ibatur y de Inversiones
Mediterráneas. Pero si esto son torneos de golf. Están
perfectamente justificados. Están las facturas y las

justificaciones; están hasta tal punto, hasta tal punto están, Sr.
Conseller de Turismo, que la Sra. Martínez, entonces gerente,
ante una reclamación que le hizo el Sr. Beckenbauer, por cierto,
porque no sé que le pasó y no cumplieron con él, o pretendía
que no cumplieron con él, la Sra. Martínez, no nuestros
gerentes, ni gente del Partido Popular, la Sra. Ina Martínez, la
gerente entonces del conseller de Turismo -le duró poco, pero
entonces la gerente- es la que contesta, y esta documentación
también está, diciendo a este señor que todo está en regla, que
las facturas están en regla, y que si él tiene problemas
personales con el organizador del torneo, que se entienda con
él, que en relación con el Ibatur, la cosa no tiene ninguna
posibilidad de error ni de nueva investigación. Está, el escrito
de la Sra. Martínez está, usted lo ha visto, de manera que ¿qué
ponen ustedes aquí? ¿Pero qué es lo que quieren ustedes
tapar? Esto, que cometieron un grave error que, insisto, ni
siquiera es, y ni siquiera hubiéramos pedido una comisión de
investigación por eso, por contratar a tres persones que le
gustaban al equipo de dirección de la Conselleria de Turismo;
el error grave que cometió este gobierno, imperdonable, y ésa
es la conclusión principal y única que se puede extraer por
cualquier persona medianamente objetiva, que quiera ver estas
cosas, es que se engañó a un montón de ciudadanos, porque
así se quiso tapar, con un error mucho más grave, el primitivo
error que se había cometido de elegir las personas que les
venían mejor en la Conselleria de Turismo. Nada más, muchas
gracias, Sr. Presidente.

(aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea. En torn de rèplica, grups
que vulguin intervenir? Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista,
té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Sr. González Ortea, si realment tot el
que ha dit a continuació, d’explicar a aquesta cambra com es
calculen les possibilitats de 50, 3 a 3 són iguals, zero. Ho ha
explicat molt malament, o ja no se’n recorda. Jo li recordaré. 50-
3+1!/3! Això és el correcte, que no és el que vostè ha dit. Són
combinacions, i no variacions.

Bé, no és això una classe de matemàtiques, és un
parlament...

(aplaudiments)

...però vostè, Sr. González Ortea, ha emprat un estil, que és
el de minimitzar. Diu i “miri, escoltin si havien d’haver fet
aquesta gamberrada, l’haguessin fet, però no moguin una
comissió”. Vostè no ha contestat a cap punt referent a quan
vostè era conseller, quan ho era el Sr. Flaquer, quan ho era un
altre. No ha contestat, per tant supòs que les dóna per bones.
Nosaltres hem reconegut que hi va haver un error, i fins i tot
això vostè ho considera insultant. Doncs no, senyor. Hi va
haver un error clar i manifest, i per part de qui havia de cridar
l’atenció que s’havia produït aquest error, es va fer, i ho hem
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reconegut aquí i ara. I no passa res, i ho reconeixem. Hi va
haver un error. Vol que li torni a dir? Hi va haver un error.

Vostès no varen fer cap error. Vostès no feien errors. Vostès
feien el que volien, i ningú no els deia que els corregissin, i tira
milles. I si tenien, doncs per exemple, cosa increïble, ni vostè,
que no varen demanar comparèixer, però que va comparèixer
des del seu lloc de portaveu, perquè els anava suggerint als
senyors que consultava, “però vostè que no se’n recorda, que
no això no era com diu, sinó que era de l’altra manera...?” Vostè
té una bona memòria, vostè els anava recordant les coses.
Vostè del contracte del Sr. Ventura Blach pel que es veu ni se’n
recordava. El contracte del Sr. Ventura Blach és un contracte
indefinit, i al seu successor el criden, vostè ni se’n recordava,
d’això; i al seu successor el contracten com a substitució d’un
treballador temporalment, i això és així.

I miri, encara li hem de dir al Sr. Ventura Blach que va tenir
l’honorabilitat de no reincorporar-se al lloc de feina quan li va
acabar la seva funció, la seva excedència especial com a
director general. El Sr. Ventura Blach, i aquí em va desmuntar la
comissió, va dir “vostè creu que si jo hagués tengut un
contracte d’aquesta manera estaria fent escola allà...”, que allò
era un drama. I jo vaig pensar “home, doncs és un bon
argument”, i em va convèncer a mi en aquell moment. El que
passa és que vaig tornar mirar els papers, a veure si ho havia
llegit malament. Fins i tot vostè no recordava això.

Miri, Sr. González Ortea, vostè té el dret aquí de fer la
intervenció que cregui oportuna. Ara bé, sortir de perdonavides
la veritat és que no li va, i crec que darrerament qualcú li deu
haver suggerit que aquest és un paper, com que vostè és una
persona corpulenta i tal, doncs bé, com aquest senyor que
acaba de contractar el Sr. Bush per organitzar la defensa
interior, que ell només ja espanta qualsevol; vostè creu que
això segurament ven. L’altre dia en comissió també ens
perdonava la vida a l’hora d’intervenir les forces de seguretat,
com si la Sra. Cirer no les hagués enviat allà on creia oportú i
quan creia oportú. Per tant, jo crec que hauria de canviar aquest
estil i entrar en el debat concret. Jo vaig creure els senyors i
senyores que varen comparèixer, mentre vostès tenien aquesta
responsabilitat. I quan digueren que això no és així, excepte en
el cas del Sr. Blach, jo ho don per vàlid, que això no era així. I
quan deien que era així, ho don per vàlid. I vostè també ha
tergiversat el tema que aquestes persones se n’anassin de
l’Ibatur. Se n’anaren, no les varen treure fora. Són elles, i això
demostra que segurament són vàlides, perquè segurament
varen aconseguir un contracte molt més substanciós del que
malauradament vostès quan governaven, nosaltres quan
governam, i els següents quan venguin pagam a les
administracions públiques, que solen pagar bastant malament.

Però, per exemple, vostès tenien un responsable d’un
magatzem que cobrava 377.000 pessetes cada mes, quan el sou
normal, el que hi ha avui en dia, en cobren cent i busques.
Realment després sí que troben persones d’una especialíssima
qualificació professional que per guardar un magatzem, a saber
què faria aquell home amb el magatzem, i quantes hores hi
estaria, cobrava 377.000 pessetes cada mes. Carall, és un bon
sou. Es veu que això dels responsables de magatzem al Partit

Popular és una figura que els convé per colAlocar bastant de
gent. Jo en conec tres o quatre, que varen colAlocar de cap de
magatzem.

Bé, és evident que vostès han incidit en el tema que els
preocupava. La resta ho donen per passat. Jo crec que no, no
ho hem de passar, ho hem de tenir present, hem de perdonar,
però no oblidar, i hem d’acceptar que quan es fan les coses ben
fetes, doncs es fan ben fetes, i no voler demostrar que tot és
una pantomima, que es burla a la gent, lògicament, si a un
moment a vostè li permeten lliure contractació, segurament hi
haurà persones de la seva coneixença, naturalment, no és el
mateix que una oferta pública, però persones qualificades. I això
és el que justifica aquesta cosa.

Nosaltres no posam naturalment a llocs d’aquests que sigui
necessari saber rus, ni tampoc feim entrevistes inexistents.
Almanco a les entrevistes hi ha un funcionari. Vostès, pel que
s’ha vist, les fan a distància, i a molta distància, amb l’equador
pel mig. És un altre estil, jo ho comprenc. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista. En
torn de contrarèplica, Sr. González Ortea, té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Crespí, yo hablé de todo lo
que tenía que hablar. Conforme, si dije variaciones me
equivoqué, ningún problema. Efectivamente son
combinaciones de 50 elementos tomados de 3 en 3, no cabe la
menor duda. De manera que conforme, hasta ahí conforme; a
partir de ahí, cero. A partir de ahí no estamos conformes en
nada.

Mire, usted se refirió, por ejemplo al caso de una señora que
efectivamente fue destinada -y le sorprende muchísimo a usted,
que parece mentira, llevando muchos años en la
Administración- que fue destinada a otro servicio de la
Administración. Fue destinada a protocolo. Y a usted le
sorprende mucho eso. Mire, le voy a decir, así rápidamente, y
que me han contado ahora mismo, porque si me pusiera a
pensar, tendría más, en este momento el Gobierno tiene a un
señor de jefe de prensa en la Conselleria de Innovación
Tecnológica, y está contratado en el Parque Bit. Y bien, y
supongo que tendrá un convenio, supongo que lo tendrá
legalizado, porque eso es lo importante, hacer las cosas bien,
pero hacerlas. Que un funcionario o un personal laboral pueda
ir destinado de un servicio a otro, y eso a usted le sorprende,
le parece una cosa muy rara. Sr. Crespí, no entiendo como
usted, con los años que lleva en la Administración puede decir
eso.

Caso del Sr. Ventura Blach: pero vamos a ver ¿es que ha
habido alguna ventaja en el contrato del Sr. Ventura Blach?
¿Pero es que le ha dado usted tantas vueltas y ha insistido
tanto? ¿El Sr. Ventura Blach ha tenido alguna ventaja? ¿Se le ha
pagado una sola peseta de más? ¿Ha tenido alguna ventaja? Ha
pedido reingreso, se ha reincorporado ¿Ha tenido alguna
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ventaja? El Sr. Ventura Blach pasó su período como gerente del
Ibatur, se acabó su período de gerente del Ibatur, y punto, y
hasta hoy, y hasta siempre; salvo, naturalmente, que un
gobierno serio, un gobierno del Partido Popular, vuelva a
nombrarlo gerente del Ibatur, otra cosa; pero de momento nada.
Que el contrato ponía no sé qué, y que ponía que era un
contrato indefinido..., bien, el contrato podrá estar equivocado,
¿y qué? Pero ¿ha sacado alguna ventaja el Sr. Blach? ¿Me
puede decir usted lo mismo del Sr. Felio Morey? Me viene
usted a contar de un gerente, y de lo que cobra un gerente, y
de lo que cobra un pobre almacenista, al cual se echó de mala
manera del Ibatur, por cierto después de haber entrado por
prueba selectiva y con todos los pronunciamientos favorables,
y con el expediente perfectamente terminado, porque este señor
que usted dice que cobraba tanto por ser almacenista, que era
almacenista y bastantes cosas más, este señor entró por
méritos propios, y de acuerdo con un concurso, absolutamente
transparente, que nadie se ha atrevido a discutir. Y se le echó
ignominiosamente. Tuvo que ir de pleitos, que naturalmente
ganó, porque este señor fue a un contencioso y naturalmente
lo ganó; y le han tenido que pagar, naturalmente, le hemos
tenido que pagar todos los ciudadanos del dinero de nuestro
bolsillo, como a tantos otros echados de mala manera por este
gobierno, estamos ahora pagando las indemnizaciones que los
tribunales han fijado, y a este señor le han fijado una buena
indemnización.

Pero ¿saca usted la cuerda en casa del ahorcado?¿Me va a
hablar de gerentes de empresas públicas, con un contrato de
ciento y pico de millones de pesetas impresentable?¿Eso es
todo lo que tiene que traer hoy aquí? Pero, ¿y de las tres
personas?, ¿y de la forma de contratar a estas tres personas?,
¿y del engaño que se hizo a las otras 47 que se presentaron?,
¿no tendrían ustedes por lo menos hoy aquí aprovechar este
acto para pedirles perdón? Simplemente para eso, después
ganan por 31 a 28, pero tengan ustedes el valor y la nobleza de
salir aquí y pedir disculpas a las 47 personas que engañaron.
Gracias, Sr. Presidente.

(aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea. Substanciat el debat,
procediríem a la votació del dictamen de la comissió.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Vots a favor, 30; vots en contra, 27. En conseqüència queda
aprovat el dictamen de la comissió.

Votaríem seguidament el vot particular presentat pel Grup
Popular.

Poden procedir a votar, senyores i senyors diputats.

Resultat de la votació: vots a favor, 27; vots en contra, 29.
Hi ha un diputat que no ha votat.

Amb això queda completat el debat del dictamen i propostes
de conclusions elaborat per la Comissió no permanent
d’investigació sobre els sistemes de contractació que ha seguit
i segueix l’empresa pública Institut Balear de Turisme, Ibatur.

I era el darrer punt de l’ordre del dia. S’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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