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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats, començam la sessió
plenària del dia d’avui. Començam amb el torn de preguntes.

I.1)Pregunta  RGE núm. 3782/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
soterrar les esteses elèctriques a l'illa de Formentera.

La primera d’elles 3782, ajornada del Ple de dia 16 d’octubre,
relativa a soterrament de les esteses elèctriques de l’illa de
Formentera, que formula l’Hble. Sr. Joan Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Quasi en família i en petit comitè,
aquesta pregunta Sr. Conseller tendrà un caràcter més familiar
i per tant, jo vull recordar-li allò que va dir una volta un
arquitecte urbanista i que li varen demanar, tu què trauries de
Formentera per fer-la encara més bonica? I ell va contestar
senzillament, totes les esteses elèctriques, que és un dels

factors que més la fan lletja. Per tant, Sr. Conseller, té previst el
Govern soterrar les esteses elèctriques totalment o parcialment
a l’illa de Formentera?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Tur. Sr. Conseller d’Innovació
Tecnològica té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Senyores i senyors diputats. Bé, jo li he de contestar quina
és la situació actual, com es pot suposar, vostè coneix
perfectament la publicació del Pla director sectorial elèctric, que
es va aprovar dia 6 d’abril d’enguany i que per tant, no preveu
cap soterrament de les esteses elèctriques ja fetes, això és el
que diu exactament, el que diu és que a unes determinades
línies, unes determinades esteses elèctriques a sòl rústic, a
partir de la publicació del Pla energètic s’hauran de soterrar.
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Això és el que diu textualment sobre aquesta situació, però
a més li he de recordar també que a l’illa de Formentera, això
seria per a l’illa de Formentera amb caràcter general, però llavors
l’illa de Formentera hi ha una part que està subjecte a l’àmbit
del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, per tant,
aquí i a més el Consell de Govern de divendres passat va
aprovar el PORN que regula aquesta zona, estableix una sèrie
de qüestions de caràcter superior en referència a paisatge i
proteccionisme d’aquesta zona. En principi això és el que li
voldria dir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Innovació Tecnològica. Sr. Marí Tur
té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller jo li vull agrair la
resposta que vostè m’ha donat , però no he acabat d’entendre
si realment el Govern pensa soterrar totalment, no diré que sigui
impossible, en qualsevol cas seria molt car, però vostè que
també coneix Formentera, anar pels camps de la Mola, des del
Pilar fins al Far de la Mola, ens hem d’imaginar aquells camps
sense aquelles esteses elèctriques que fan malbé els paisatges,
que són un dels tresors de l’illa de Formentera.

Per tant, Sr. Conseller jo voldria que vostè ens fes abrigar
l’esperança, si no en un futur immediat, almanco que estigui
previst poder soterrar aquestes esteses elèctriques, perquè si
vostè em diu que no per la dificultat econòmica, tal volta com
a representant del consell insular en el consorci Formentera
Desenvolupament, tal volta seria bo que dels milions que hi ha
prevists per invertir a Formentera, es fes algun contacte amb
l’equip del consorci Formentera Desenvolupament i poguessin
arribar a algun acord per poder soterrar, 3, 4, 5, 10 quilòmetres.

Sr. Conseller la meva pregunta és la mateixa que el principi,
està previst a curt o llarg termini soterrar d’allà on sigui de
Formentera, o bé de Ses Salines, de sòl rústic, sòl urbà,
p aratges protegits, ANEI, allà on sigui, soterrar alguns
quilòmetres d’aquesta imatge dolenta que donen per als
formenterencs i els visitants d’aquestes esteses elèctriques,
que varen ser fetes en un moment que tal volta hi havia una
predisposició econòmica reduïda. Té previst aquest Govern...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Tur, el seu temps s’ha esgotat. Sr.
Conseller d’Innovació Tecnològica i Energia té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, evidentment vostè vol que li faci una resposta
concreta i jo li contest. Les línies aèries ja existents actualment
el Pla d’ús i gestió que s’ha de fer del parc natural, preveu
minimitzar el seu impacte i establir les mesures adoptant cada
cas, diu exactament. Però a més diu que és important destacar

que hi haurà un Pla de soterrament progressiu de les actuals
esteses elèctriques aèries, per tal de minimitzar l’impacte visual
i ecològic. Això és una cosa concreta que afecta, estam parlant
de l’illa de Formentera i per tant, a la part que afecta el parc
natural i el PORN aprovat divendres passat.

La resta de l’illa, això és molt desitjable i vostè ja ho ha dit,
és una qüestió econòmica, tothom vol soterrar les línies no
només a Formentera, evidentment aquesta és una illa que mereix
una protecció ext raordinària, però totes les Illes Balears volen
soterrar les línies, hi ha projectes, vostè ho coneix, no només a
les Balears, que no hi ha projectes definits en aquest sentit
encara, però hi ha projectes a altres comunitats i a nivell de la
comunitat europea, allà on fins i tot es pretenen soterrar les
línies...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller el seu temps s’ha esgotat.

I.2) Pregunta RGE núm. 3783/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
soterrament de les esteses aèries.

Passam a la següent pregunta la 3783, ajornada també del
Ple de dia 16 d’octubre, relativa a soterrament de les esteses
aèries, que formula l’Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, seguim en la mateixa línia i ara ens traslladam a l’illa
d’Eivissa. Té previst el Govern de les Illes Balears soterrar les
esteses aèries que afecten el futur Parc Natural de Ses Salines
d’Eivissa?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Tur. Sr. Conseller d’Innovació
Tecnològica.

EL SR. CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vegem,
aquesta és una pregunta que en part es contestar, l’única cosa
és que vostè aquí l’ha ampliada, ja no parla d’esteses
elèctriques, parla de tot tipus d’esteses, això és el que jo
entenc, hi ha una petita diferència de matisos, no parla de tot el
territori d’Eivissa, únicament parla del Parc Natural i ja no
parlam d’esteses aèries. Quant a esteses aèries val el que he dit
abans, hi ha una sèrie de mesures que es prenen en el PORN
aprovat dia 19 passat, divendres passat i per tant, ara li
contestaré el tema puntual de les altres esteses que hi pot
haver, de telèfons per exemple, hi pot haver incidències també
en aspectes de telecomunicacions en general.
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Li dic que és important destacar que hi haurà un important
Pla de soterrament progressiu de les actuals esteses
telefòniques i elèctriques, això ho diu i ho ha de desenvolupar
el Pla rector d’ús i gestió aprovat del PORN aprovat. Quant a
les antenes i repetidors de ràdiofreqüència a l’interior del parc,
resta prohibida la seva instalAlació, llevat dels casos de caràcter
domèstic, o serveis públics i forces de seguretat. Per tant,
llavors a partir d’aquí quan es desenvolupi el pla s’estudiarà
cas per cas.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Marí i Tur té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, em pensava que em
contestaria, com és habitual en aquest Govern, donant la culpa
al Govern de Madrid i en aquest cas jo tenia preparada una
petita aportació, dic petita aportació econòmica, que fa el
Govern de Madrid a la Reserva de Ses Salines i exactament per
a soterrament de línies elèctriques i que té previst per a
enguany 15 milions de pessetes, pendents d’un acord amb
Gesa. A part d’això i per al coneixement de tothom, en aquest
Parc de Ses Salines el Ministeri de Medi Ambient té previst
121.554.997 pessetes dividides en altres conceptes, no diré
perquè no és el moment.

Però Sr. Conseller, de veritat em pensava que seria algun
company o companya seva que em contestaria aquestes
preguntes, jo li tenia una dedicatòria preparada i era que quan
vostès eren a l’oposició no sabien el que demanaven i ara que
governen no saben que han de fer. Realment en el temes de
soterrament la demagògia que vostès varen fer i algun membre
del Govern molt especialment, fins i tot, encadenar-se per
causes no sé si tan justes com aquestes, han portat que la gent
d’Eivissa i Formentera veu estupefacta com es fan PORN, es
fan parcs, es declaren parcs, es fan prohibicions, es treuen
drets, es treuen hisendes, deixen anar a cercar caragols, en
definitiva un desastre total.

Jo m’agradaria saber si almanco allò que ha de fer el Govern,
que és posar doblers per fer més bonic el paisatge, ho farà amb
el soterrament d’aquestes esteses elèctriques i m’agradaria que
concretés al màxim Sr. Conseller.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Tur. Sr. Conseller d’Innovació i
Energia.

EL SR. CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé vostè
m’ha donat una notícia i és que hi ha una partida de 15 milions

prevista per no sé quin ministeri per poder soterrar línies en el
Parc Natural de Ses Salines. Bé si vostè ho diu deu ser veritat,
estic convençut, però em dóna la impressió que amb 15 milions
de pessetes farem molt poca cosa, és una impressió que tenc,
he de reconèixer que per part de la conselleria no tenim fet un
estudi exhaustiu del que costaria, perquè hi ha moltes opinions,
depèn del terreny i com vostè pot suposar soterrar línies no
depèn només de la voluntat, a un terreny més moll a l’hora de
fer les sèquies surt més econòmic que si s’han de fer a terrenys
de roca, etcètera.

Per tant, no hi ha un estudi fet, l’única cosa que li puc dir és
que hi ha el pla, el pla que Medi Ambient ha fet preveu el
soterrament de totes les línies, no només elèctriques, també les
de telefonia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Energia i Innovació
Tecnològica.

I.3) Pregunta RGE núm. 3886/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Fiol  i Amengual, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a declaracions de la directora de l'Ibas en relació amb
la desaparició de les residències per a la gent vàlida.

Passam a la tercera pregunta 3886, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Francesc Fiol i Amengual del Grup Parlamentari
Popular, relativa a declaracions de la directora de l’Ibas, en
relació amb la desaparició de les residències de gent vàlida. El
Sr. Fiol té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. La pregunta Sra. Consellera és molt
senzilla. Recentment hi va haver unes manifestacions de la
directora general de l’Ibas, Diario de Mallorca, dia 15
d’octubre, a un article que es dedicava a explicar el que passaria
a l’allau del 2020 respecte a la gent gran i entre moltes altres
coses diu, “que las residencias para la gente válida deben ir
desapareciendo”. 

M’agradaria que expliqués el sentit d’aquesta expressió, si
es refereix a les residències públiques, privades, si esperarà que
la gent major surti de les residències o les faran desaparèixer
amb la gent dins. Bé quin és el sentit que té la conselleria
respecte aquestes manifestacions?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Benestar Social
té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Bromes a part, tal volta de mal gust,
sí li he de dir que la desaparició de les residències per a
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persones vàlides és una tendència en el conjunt d’Europa i
també del nostre Estat, de les comunitats autònomes, és a més
una directriu de l’Estat espanyol en el seu Pla gerontològic, en
el sentit que tots els serveis i prestacions han d’anar
encaminats a donar resposta a les persones majors amb
dependències.

Lògicament les residències que ara hi ha amb persones
vàlides, aquestes persones acabaran la seva vida dins les
residències, segurament tornaran assistides i precisament el
que volem és que totes les residències puguin estar preparades
per assolir la responsabilitat de tractar a una persona assistida
que ha entrat vàlida. Però el que és cert és que les noves places
residencials es crearan per a persones assistides, es mantindran
les vàlides, però sempre amb un programa de reconversió
progressiva de places que es buiden amb places d’assistits. A
la vegada es tendran places de caràcter temporal, que podran
ser per a vàlids, com per a assistits i sobretot el que s’ha
d’incorporar és tota una xarxa de serveis que són important s,
són el Servei d’ajuda a domicili, la teleassistència, els centres
d’estades diürnes i òbviament com a darrer esglaó les
residències assistides per a aquelles persones que tenen una
dependència absoluta, és una tendència de l’Estat i per suposat
que la directora de l’Ibas la coneix i la manté com a part de la
seva política.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. Sr. Fiol
té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Li agraeixo que em doni una
explicació ample, però em permeti que li mostri la meva
discrepància, sobretot com es presenta la informació. És a dir,
naturalment aquesta informació es presenta a més en coalició
amb tota una normativa que ha de sortir, o crec que ja ha sortit,
no conec que s’hagi publicat en el BOIB, però em sembla que
es va aprovar divendres en el Consell de Govern, per tant,
examinarem i serà objecte de debat naturalment en aquesta
cambra en el moment oportú, mitjançant una interpelAlació, que
fins i tot ja ha estat presentada.

Però en qualsevol cas i més enllà de les tendències naturals
i lògiques d’incrementar el que és la teleassistència,
incrementant l’ajuda domiciliària, a mi em sembla una
manifestació molt radical en l’estat de coses actual dir això que:
“las residencias para gente válida deben ir desapareciendo”.
Pensi vostè que en aquest moment vostès sostenen a molta
gent a residències de vàlids i naturalment mantenen la
preocupació d’estar en aquestes residències fins que duri la
seva vida, naturalment i moltes altres persones que es troben
a una edat propera a la necessitat d’aquest tipus d’ allotjament,
no veuen per enlloc aquestes solucions o no les veuen molt
clares. Per tant, a mi sem sembla que no són unes
manifestacions afortunades, més enllà que sigui una tendència
general que està establerta en vares de donar uns estalvis o
una millor assistència.

Naturalment, com ja li he dit, tenim prevista una pròxima
interpelAlació referida a aquesta qüestió que ens permetrà, estic
segur, sostenir un debat més profund i probablement no
coincidir amb els seus plantejaments que no poden ser de cap
manera els mateixos que els nostres.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Benestar Social
té la paraula. Faig un suggeriment als membres del Govern,
perquè em sap greu tallar-los i és que a part de mirar el diputat
que els ha fet la pregunta, haurien de mirar el llum, per veure
quan s’acaba el temps.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

D’acord gràcies. Bé Sr. Fiol, jo crec que no hi ha pitjor cec
que el que no vol veure, ni pitjor sord que aquell que no vol
escoltar. Jo crec que li he donat una bona explicació, per
suposat si vostès estan en desacord que les residències es
converteixin en residències de vàlids, no només no estaran
d’acord amb la directora de l’Ibas i amb mi mateixa, no estaran
d’acord amb el director de l’Inserso que és el que fomenta
aquestes polítiques.

La diferència clara és que nosaltres estam parlant i estam
implementant una tipologia diversa de serveis i prestacions per
a les persones majors, per tal de abordar tot el conjunt de les
seves necessitats des de una escassa independència o gran
autonomia a necessitats de dependència. En canvi...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social, el seu
temps està esgotat.

I.4) Pregunta RGE núm. 3880/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a màrqueting turístic 2001-2006.

Passam a la quarta pregunta 3880, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Joan Flaquer i Riutort del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla de màrqueting turístic 2001-2006. El Sr. Flaquer té
la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Fa poc
temps vàrem rebre un primer esborrany o un document de feina
sobre el Pla de màrqueting que ha encarregat el Govern de les
Illes Balears i volíem conèixer si les recomanacions i
conclusions que aquest Pla de màrquet ing incorpora pensen
ser duts a terme per part del Govern de les Illes Balears?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Conseller de Turisme té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament el Pla de
màrqueting s’ha elaborat durant tot un seguit de mesos a través
d’unes consultes, és a dir, és un document que vol ser dinàmic
i ja ens han fet unes recomanacions, algunes d’elles ja les hem
dut a terme, com puguin ser les oficines de relacions públiques
a Alemanya, Gran Bretanya i Espanya, a Alemanya ja està
contractada, tot el tema de desenvolupament de VisitBalears,
les dues segones fases, els temes de fidelització, tota la creació
d’una finestreta o del sistema d’informació turística són les
recomanacions que ja hi estam fent feina per posar-ho en
funcionament.

És a dir, el Pla de màrqueting, crec que serà a la propera
reunió del Consell rector d’Ibatur, que serà aprovat amb el text
definitiu i indubtablement serà una eina que ens servirà per
treballar durant els propers anys.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Flaquer té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Gràcies,
Sr. Conseller per la seva resposta. Naturalment no dubtam de
l’eficàcia que pugui tenir aquest pla, entenem que és necessari,
l’hem analitzat d’una manera encara superficial, naturalment
estudiarem amb profunditat aquest document definitiu que
vostè diu que anirà a aprovació al proper Consell rector de
l’Ibatur, però pensam, amb una primera repassada a aquest
document, que per aplicar i posar en funcionament
determinades recomanacions i conclusions, voldria entrar un
poc en el detall d’una en particular, si vostè hi vol entrar, és
important que les bases estiguin preparades per poder dur a
terme les recomanacions i les conclusions que aquest
document suggereix.

En aquest sentit he tengut oportunitat de llegir, a un dels
documents que fa referència als treballs recomanats a Eivissa
i a allò que fa referència al producte turístic d’esports en
general a totes les Illes, la recomanació forta que fa aquest pla
en relació a la diversificació del producte del turisme de golf.
No es tracta Sr. Conseller d’insistir una vegada més en aquest
tema, però entenem que no podem anar contra corrent, entenem
que especialment a Eivissa, vostè avui no té les bases, ni les
estructures per complir les recomanacions que li marca aquest
pla. Venim reclamant durant aquesta legislatura que seria molt
important que vostè exigís i reclamés la retirada d’una moratòria
a l’illa d’Eivissa en aquests moments dels camps de golf,
perquè és aquest propi Pla de màrqueting, que vostè ha
encomanat, vostè ha encarregat i vostè ha dut a terme, el que
li recomana i que li suggereix que per a la diversificació i per a
la lluita contra l’estacionalitat en el turisme d’Eivissa, és
imprescindible donar força a un producte com és el golf.

En conseqüència Sr. Conseller, el primer que ha de fer si vol
seguir les instruccions i recomanacions d’aquest Pla de
màrqueting, insistesc, és remoure els obstacles, remoure les
traves que avui en el Consell Insular d’Eivissa es posen d’una
manera injustificada i completament innecessària en el producte
de golf.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Conseller de Turisme té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo crec que la
recomanació que fa el Pla de màrqueting és molt més ample, fa
referència a la diversificació, jo crec que la diversificació es pot
fer de moltes maneres, vostè em parla d’un tema en concret i jo
no entraré a discutir-li aquest aspecte concret.

El que sí li entraré a discutir és el paper del Conseller de
Turisme, que és abans de tot ser membre d’un Consell de
Govern, que és un òrgan colAlegiat i que té unes actuacions i
són les que estan per damunt les altres actuacions i que són
aquelles actuacions que fan referència a l’interès general i si
l’interès general i la població d’Eivissa, que a més a través d’un
procés electoral es va mostrar clarament partidària d’aquesta
qüestió, a pesar que des d’un Pla de màrqueting o des d’una
visió de la conselleria, que semp re és parcial, pugui disposar,
ens hem d’atendre a allò que ens diu l’interès general i allò que
ens diu l’opinió que està per damunt la nostra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme.

I.5) Pregunta RGE núm. 3881/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a negativa a lliurar documentació per part del
conseller de Turisme.

Passam a la cinquena pregunta 3881, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Josep Simó Gornés i Hachero del Grup Parlamentari
Popular, relativa a negativa a lliurar documentació per part del
Conseller de Turisme. El Sr. Gornés té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. A principis del present any vaig fer
una sèrie de preguntes, sobre quines subvencions havia
atorgat Ibatur a diferents entitats, relacionades amb la cultura,
l’esport, patrimoni històric. La resposta per escrit del conseller
es va fer esperar, ens va arribar el mes de juny i senzillament
ens deia que podíem passar per les oficines de la conselleria a
consultar aquesta informació, cosa que no vàrem poder fer fins
el setembre, a través d’una cridada a la seva secretària, vàrem
concertar un dia, per tal de poder revisar els expedients.
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Arribat aquest gran dia, arrib a la conselleria i em diuen que
no ho tenen preparat, si puc esperar una estoneta, aquesta
estoneta varen ser tres hores i al cap de tres hores el director
del gabinet em va acollir molt amablement, em va dir que no
havien tengut temps de preparar-ho al cap de tants mesos, em
passava un llistat només de les entitats esportives, sense
consignació econòmica. També em va prometre que en pocs
dies tendria la resta de la informació que jo havia solAlicitat. Ha
passat més d’un mes i Sr. Conseller estic cansat d’esperar i que
em prenguin el pèl i voldria saber per quina raó es nega a
contestar una sèrie de qüestions que són relativament senzilles
i crec que fàcils de respondre.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, no és la meva intenció no
contestar les seves preguntes. Jo crec que el dia que el varen
atendre a la conselleria, així em consta, de totes maneres no puc
acceptar que no li contestessin i si és així, és el seu sentiment,
però jo sé que la conselleria està oberta i li torn a reiterar la
possibilitat de venir a la conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no puc acceptar la seva
resposta perquè aquesta complicadíssima operació ja la vaig fer
i a pesar que les seves secretàries em varen tractar molt bé, em
varen donar fins i tot un diari per poder passar aquestes tres
hores d’esbarjo a la seva conselleria, però només en vaig treure
menys de la meitat de la informació que jo havia requerit.

Li deman per favor, quina raó, quins secrets hi ha ocults en
aquestes subvencions i aprofito per donar empara al President
de la cambra, perquè m’impedeixen exercir la meva funció com
a diputat de l’oposició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Vostè reconeix aquesta firma? És la
seva? Per tant, consta que vostè ha rebut, ha estat atès per la
conselleria i ha rebut una informació, és la seva firma o no?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sr. President, per una qüestió d’ordre, li deman empara.

EL SR. PRESIDENT:

L’empara la té, li han fet una pregunta, pot contestar si és la
seva firma o no és la seva firma, però no li puc donar un torn
extraordinari de paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Li deman empara perquè se’m nega una informació.

EL SR. PRESIDENT:

Li dono l’empara i de fet el Reglament preveu el mecanisme
d’empara, fins i tot, té temps de contestar si és la seva firma o
no, però no li puc donar un torn extraordinari.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sr. President, el document que jo vaig firmar, com he dit a la
primera intervenció, és el llistat de les entitats esportives sense
consignació pressupostària, ni econòmica que sí em varen
facilitar, però hi havia tres o quatre grups de preguntes més que
no em varen contestar.

EL SR. PRESIDENT:

Així ho faig constar en acta i a part d’això pel mecanisme
habitual i ordinari es farà la corresponent reclamació a la
Conselleria de Turisme.

Sr. Conseller de Turisme, si demana la paraula té dret a
emprar un torn mínim com el del Sr. Gornés i Hachero.

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

Bé, jo crec que l’existència d’un document firmat pel Sr.
Diputat demostra que la voluntat de la conselleria és molt clara
per donar la documentació. La documentació és a la conselleria,
però el diputat no ha vengut a cercar-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme.

I.6) Pregunta RGE núm. 3882/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a establiment de quotes a l'entrada d'immigrants.

Passam a la sisena pregunta 3882, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Jaume Font i Barceló del Grup Parlamentari Popular,
relativa a establiment de quotes d’entrada d’immigrants. El Sr.
Font té la paraula.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera diu, “Els estats europeus han de prendre
consciència que amb els actuals desequilibris demogràfics i
econòmics entre Nord i Sud, els problemes jo no només es
poden resoldre tancant les fronteres”.

Quina opinió li mereix a la Consellera de Benestar que un
soci del Pacte de progrés afirmi que s’han d’establir quotes
d’entrada d’immigrants?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Sra. Consellera de Benestar Social
té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, encara que seria molt
interessant que en aquest plenari es debatés la Llei
d’estrangeria, el sistema d’entrada i sortida, les quotes i els
contingents, jo crec que la seva intenció no és aquesta, tot i
això ho intentaré.

Crec que la seva intenció és elevar una mica més la polèmica
i miri tampoc el defraudaré en aquest tema. A la pregunta que
vostè em fa jo li contestaré molt clarament, no estic en absolut
d’acord amb les declaracions que ha fet la Sra. Munar, ni el seu
discurs, en la mesura que lliga la depredació del territori,
l’escassesa de recursos naturals, fins i tot, la pèrdua d’identitat
amb l’arribada d’immigrants estrangers i no lliga en cap moment
amb el model de desenvolupament territorial i econòmic, amb la
depredació de recursos que fa el turisme massiu, ni la
colonització dels estrangers rics, per dir alguna cosa. Sembla
que la culpa d’aquesta societat que hem construït, que ha
arribat al seu punt de retorn i del qual uns s’han beneficiat molt,
és dels immigrants estrangers.

Com pot comprendre no estic d’acord “con semejante
banalidad que se ha convertido en categoria”. Però si vol
podem parlar seriosament dels contingents, de les quotes i de
la Llei d’estrangeria, crec que val la pena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. Sr. Font té la
paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La cita
que he fet abans és del President Antich a la conferència del
Diari de Mallorca, a la que jo hi estic totalment d’acord.

Miri, jo som l’escorpí i vostè és el Govern i l’escorpí pica i
vostè no m’ha de dir el que de fer i el granot fa de granot i una

cosa que és important i a mig camí l’escorpí pica al granot,
baldament hagi pactat que l’havia de dur a l’altra part del riu, no
digui a l’oposició el que ha de fer, l’escorpí ha de picar.

Jo estic content i li diré més, la mescla dur a l’ampliació del
cervell i fa que la gent no es colAlapsi i estic content que hagi
dit que no està d’acord amb la Sra. Munar en aquest sentit,
perquè jo defens el mateix que vostè, amb una diferència
important, no estic d’acord amb la demagògia que fa el Sr.
Grosske i fan vostès, respecte que tothom pot entrar, jo crec
que amb la Llei d’estrangeria, fins i tot algun altre membre del
Govern també està d’acord. Vull dir-li que al final li deman al
meu Govern de les Illes Balears que tengui un sol missatge clar
en el tema de la immigració, que tothom estigui a un mateix
costat de la línia i aquell que està en el costat de discriminació
cap a la gent, facin-lo baixar del seu vaixell. Així de clar. Amb
aquest tema no podem jugar, ens estam jugant el futur, ens
estam jugant la pau social dels nostres fill d’aquí a 20 anys, i
això s’agafa a “cachondeo” i això al final tendrà problemes, i si
vol l’interpelAlaré perquè parlem de les quotes.

Avui no parlàvem d’això, avui parlàvem d’una cosa més
important, del que duim a dins, del que pensam perquè hi hagi
d’aquí a 20 anys un ordre com tenim ara. Moltíssimes gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Sra. Consellera de Benestar Social,
té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Font. Faunes a part, jo crec que
aquest govern té claríssim en què està d’acord. Miri, nosaltres
estam absolutament d’acord, tots els partits que formam el
Govern, amb la Llei 4/2000. La Llei 4/2000 parlava dels permisos
de treball, parlava dels contingents i parlava del règim especial
per a treballadors temporers. El que passa és que no estam
d’acord amb la Llei 8/2000 i amb el seu reglament, que el que fa
és “cepillar-se” -em perdoni la paraula- el que són els permisos
de treball per donar l’única possibilitat que són les quotes a
través de designar un territori concret i un sector de producció
concret, i això és perjudicial, tant per als immigrants com per a
l’economia en el seu conjunt, i sobretot per als treballadors,
perquè el que fa és segmentar el mercat de treball.

Aquest és el vertader debat, el debat entre la Llei 4/2000 i la
Llei 8/2000 i el seu reglament, que atempten clarament contra els
drets dels immigrants i que, de passada, atempta clarament
contra els... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. El seu
temps està esgotat.
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I.7) Pregunta RGE núm. 3883/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mala olor a l'Edar de la ciutat d'Eivissa.

Passam a la setena pregunta, 3883, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la mala olor de l’Edar de la Ciutat d’Eivissa.
El Sr. Cardona té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, quan pensa eradicar
o solucionar el problema de mala olor que hi ha l’Edar 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, idò si vol li explicaré com
es pensa dur a terme l’eradicació de les olors que fa la
depuradora d’Eivissa que, per altra banda, li vull dir que
efectivament sí que fa olor. El consell d’administració del passat
dia 25 de juny va aprovar un encàrrec d’un estudi olfactomètric
de l’Edar d’Eivissa per tal de conèixer tècnicament quin era
aquest problema i, per tant, la manera com s’havia d’intentar
cercar solucions. Aquest estudi es va presentar al consell
d’administració el 24 de setembre i el resum, precisament,
d’aquest estudi, proposa l’ampliació de la capacitat de
tractament de l’actual sistema de desodorització que té instalAlat
la planta i, a més, precisament el que pretén es fer tot un seguit
d’actuacions que sobretot van en la línia que es faci una..., es
tapi tota la planta, fins i tot la zona corresponent al terciari que
a hores d’ara està descoberta, per tal de, precisament amb totes
aquestes actuacions, poder d’una manera clara prendre ja
mesures perquè les olors no continuïn.

Aquesta inversió estimada és en aquest moment d’uns 200
milions de pessetes i el termini d’execució es preveu
aproximadament en un any. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Veurà, Sra. Consellera, jo crec
que aquest estudi olfactomètric que diu que han fet ara vostès,
l’hagués demanat a qualsevol ciutadà de Vila i li haguera dit fa
més de dos anys, i no necessitava grans tècnics ni grans
quantitats de duros per saber que allò fa pudor, i fa una pudor
absolutament insuportable, però no d’ara.

Miri, el juny i el juliol del 2000 ja deien que se solucionaria
aquest problema perquè la depuradora de Vila feia pudor i
l’Ibasan se n’assabentava per les denúncies dels veïns i no per
la seva feina. El 10 de desembre del 2000 va anunciar que es
gastarien 500 milions de pessetes per millorar les depuradores
d’Eivissa, i un dels temes era que ja havien fet un estudi, una
empresa que es deia Lloyd’s o una cosa així, que els deia què
havien de fer. El 16 de febrer del 2001 ja diuen que fan la gran
inauguració de les reformes de la depuradora de Vila, ens diuen
que es gasten 1.500 milions de pessetes en la reforma de la
depuradora de Vila, podrà depurar més, no farà pudor. Això surt
als mitjans de comunicació el dia 16 de febrer del 2001. Ara ja,
els mesos següents, el juny ja ens anuncien que han de tornar
a fer un altre estudi, i els darrers dies s’ha anunciat que faran un
estudi o canviaran la depuradora de lloc. Vostè aquí mateix em
va dir que no pensava canviar la depuradora de lloc; ahir el seu
director a Eivissa diu que, home!, que si continua fent pudor
l’any que ve la canviaran de lloc.

Primer de tot a Eivissa s’està donant una imatge deplorable
d’aquesta conselleria en tant que no hi ha res clar. Segona: si
m’està dient vostè que el que hem de fer, aquest estudi famós
que han fet els diu que hem de tapar la zona o que hem
d’ampliar la zona de desodorització i, en canvi, el seu delegat
em diu que si continua fent pudor d’aquí un any, si l’estiu que
ve fa pudor la canvien de lloc, significa que no tenen
absolutament res clar.

Miri, jo no entenc com és possible que es gastin 1.500
milions de pessetes, que anunciïn inversions per 500 milions de
pessetes per, al cap d’uns mesos, dir que ara han de tornar a fer
unes altres obres perquè continua fent pudor. Això és
absolutament incomprensible i, miri, a mi no em preocupa com
ho hagin de fer; jo estic disposat i crec que totes les forces
polítiques d’Eivissa estan disposades a ajudar-li en el que faci
falta, però per favor facin alguna cosa i...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. El seu temps està esgotat. Sra.
Consellera de Medi Ambient, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, miri, dues coses. Crec que
en primer lloc jo li hauria de fer una pregunta, a vostè, i per tant
al partit que vostè representa, perquè precisament aquesta
depuradora sap perfectament vostè que fa tota una sèrie d’anys
que està feta, que es va ubicar, a més, a un lloc que
evidentment no és el lloc més adequat, i vostè ho sap
perfectament, perquè està envoltada de cases; o hi ha un
problema amb la depuradora o un problema urbanístic, i és creat
de fa anys, no s’ha creat fa dos anys.

En segon lloc, el problema de les olors, Sr. Cardona, és un
problema que ve de molt enrere, i precisament les actuacions
que es varen fer, que algunes varen ser bones, efectivament
tampoc no varen poder solucionar un problema que ara vostès
volen polititzar i crear com una gran magnificència respecte al
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tema de la depuradora. En canvi aquesta conselleria d’aquest
govern sí que té molt clar que això és un problema i que
l’intenta solucionar perquè efectivament ho és, un problema, i
per tant feim un seguit d’actuacions professionals i serioses per
resoldre’l, i li ho tornaré a explicar.

S’ha fet un estudi olfactomètric com es fa per tot arreu
d’Europa, i si vostè no ho coneix em sap greu però és així. En
segon lloc, a partir de l’estudi es fa després quines actuacions
s’han de dur a terme, es fan unes inversions i efectivament, Sr.
Cardona, si a més de totes aquestes actuacions no
s’aconsegueix poder solucionar el problema, evidentment es
podrà plantejar fins i tot la reubicació d’una planta que mai no
s’hauria d’haver posat en el lloc on s’ha posat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. El seu
temps està esgotat.

I.8) Pregunta RGE núm. 3884/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
places que falten als instituts d'Eivissa.

Passam a la pregunta número 8, 3884, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a places que falten als instituts d’Eivissa. El Sr. Marí i
Tur té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, poc després d’haver
començat el curs vaig demanar una compareixença de vostè
davant la Comissió de Cultura. Per diverses raons, entre les
quals la darrera va ser que vostè no hi va poder assistir, vàrem
haver d’anulAlar aquesta comissió, però jo vaig pensar que
encara tenia una certa actualitat, i per això li deman, Sr.
Conseller, quantes places falten cobrir als instituts
d’ensenyament a les illes d’Eivissa i Formentera. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sres. diputades, Srs. Diputats, Sr.
Marí, en data del dia d’ahir, dia 22 d’octubre, faltaven cobrir 3
places i mitja en els instituts d’Eivissa i una plaça a l’institut de
Formentera. Concretament, a l’Isidor Macabich, mitja plaça de
formació i orientació laboral, al Blanca Dona una plaça de
dibuix, a Sa Colomina una plaça de biologia i a S’Algarb una
plaça de llengua catalana per al taller de llengua. I en el cas de
l’institut de Formentera una plaça per a cuina i pastisseria. Per
tant..., què he dit, 3 i mig? No, cinc i mig són, sí, són cinc i mig
perquè me n’he deixat un a Sant Josep de sa Talaia,
concretament a l’institut de S’Algarb, que també hi falta un

professor de procediments sanitaris i assistencials. Per tant,
cinc professors i mig en data d’ahir.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Això de fer les preguntes encara que
sigui amb caràcter d’urgència, doncs té l’avantatge per al
conseller que en el període que hi ha des que es fa la pregunta
es poden cobrir les places, però el curs acadèmic no ha anat tan
bé com algú ha intentat presentar, perquè la setmana passada
faltaven professors a l’Institut de Blanca Dona, a l’institut
Algarb, a l’institut de Formentera, a l’institut de Santa Eulàlia,
i també, encara que sigui més lluny i la pregunta no era aquí, a
un institut de Menorca, en el Joan Ramis, hi faltava un
professor d’economia.

I si vostè en data d’ahir diu que falten tres professors i mig,
en data d’avui un diari que es publica a les Balears en llengua
catalana, referit a totes les Balears, diu que queden sense cobrir
29 places docents d’ESO i de formació professional, i diu
aquest diari: “Un mes després que s’obrissin els instituts de les
Balears, la quota de docents contractats per a educació
secundària i per a formació professional no ha estat coberta
encara”. 29 places no han estat ocupades, i posa: “Com ja és
habitual, Mallorca és l’illa amb més demanada insatisfeta, però
les cinc vacants de les Pitiüses i les tres de Menorca deixen
entreveure que el problema no depèn estrictament de la gestió
educativa”.

En definitiva, Sr. Conseller, o vostè no està ben informat o
no està ben informat aquest diari. Jo reconec que la pregunta
que jo li faig feia referència només a Eivissa, i que aquest diari
fa referència a totes les Balears. En qualsevol cas a mi
m’agradaria saber si té raó vostè o si aquest diari no té raó crec
que allò lògic hauria de ser que de la Conselleria d’Educació i
Cultura sortís un comunicat que digués que aquest diari està
equivocat. En qualsevol cas, això ens demostra que el curs
acadèmic no ha estat tan perfecte com a voltes es vol fer veure
des de les instàncies oficials.

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Marí, no tenim el costum de
rectificar informacions dels diaris ni de matisar-les, com no sigui
una cosa excepcional. Segon: l’única diferència que hi ha és
que les dades que maneja aquest periòdic en el seu informe
d’avui són més endarrerides respecte a les que jo li he comentat
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a vostè en relació a Eivissa, que és allà on m’he circumscrit
perquè la seva pregunta s’hi circumscrivia. En qualsevol cas
pot estar ben segur que si es van omplint les places que encara
són vacants no és perquè vostè hagi formulat una pregunta en
el Parlament, com pot imaginar, és perquè hi ha voluntat
d’ocupar aquestes places a la major velocitat possible i,
lògicament, tot d’una que hi ha disponibilitat s’ocupen.

Darrera cosa. Aquest curs igualment ha anat un poc
semblant com el curs passat, i aquests dos darrers cursos són
infinitament millors que tots els cursos anteriors a Eivissa i
Formentera. I d’altra banda no em podrà negar vostè la
quantitat de mesures que ha adoptat aquesta conselleria
aquests dos cursos, tres, que ja ha gestionat per tal d’evitar
l’impacte negatiu que el començament de curs solia produir
anualment a Eivissa i Formentera.

Hi ha problemes de dotació de places perquè resulta que no
trobam professionals adients per ocupar la plaça que s’ofereix;
això passa amb tota una sèrie, sobretot, d’especialitats de
formació professional, que ja és secular que en molts de casos
fins al mes de novembre no es poden ocupar, i després en
alguns casos, a causa que s’han hagut de crear ofertes noves
pel creixement de la població i...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. El seu temps està esgotat.

I.9) Pregunta RGE núm. 3876/01, de l'Hble. Diputat Sr.
An dreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a plans d'emergència.

Pregunta número 9, 3876, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a plans d’emergència. El Sr. Crespí té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. En el discurs de l’estat de la
comunitat de l’any passat el president Antich parlava del
problema de la seguretat, de la seguretat que han de tenir els
ciutadans en el seu dia a dia, i per tant correspon a les
administracions públiques garantir aquesta seguretat. A més,
els fets que han esdevengut des de l’11 de set embre posen
damunt la taula el problema de certes debilitats davant fets
extraordinaris que poden comportar unes mancances a la
societat allà on això passa.

La Comunitat Europea té emeses una sèrie de directives en
relació a plans d’emergència i voldríem saber en quina situació
es troben aquests plans d’emergència i sobre quins,
concretament, la conselleria està treballant en aquest moment.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Sr. Conseller d’Interior, té la
paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bàsicament per donar aquesta
informació, en quin sentit? Com vostè molt bé apuntava, des
del 94 hi havia, per part de les comunitats autònomes,
l’obligació de realitzar plans especials en matèria d’emergència
de risc químic, transports de mercaderies perilloses, incendis
forestals i inundacions.

Li he de dir que quan vaig entrar a la conselleria no hi havia
iniciat cap d’aquests plans especials ni d’emergència, ni
inclosos els d’Eivissa, i li he de dir que en aquests moments
hem iniciat els plans especials en matèria de risc químic. Tenim
el de la factoria Repsol d’Alcúdia i esperam, abans de finals
d’any, tenir acabats el de Repsol Butà d’Eivissa i el de Gesa de
Palma. Per una altra part s’està treballant ja en el d’incendis
forestals i en el d’inundacions, i el de transports de mercaderies
es començarà a principis de l’any que ve.

Esperam d’aquesta manera poder presentar com a balanç de
legislatura el que no s’havia fet abans. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sr. Crespí, no vol
intervenir?

I.10) Pregunta RGE núm. 3877/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a possible contagi d'àntrax.

Passam a la pregunta número 10, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a possible contagi d’àntrax. La
Sra. Armengol té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Conseller de Sanitat i Consum,
des del Grup Parlamentari Socialista vàrem entendre que les
manifestacions de la ministra animant els ciutadans que
tenguessin por de tenir un possible contagi d’àntrax anassin al
metge de capçalera perquè se’ls fessin les proves, enteníem que
era alertar la població i era colAlapsar molt més els metges de
capçalera del que ja estan. Tots patim la sanitat de l’Estat
espanyol aquí a les Illes Balears i sabem el que tardam per
poder tenir una consulta mèdica. Per tant enteníem que era
alertar la població i colAlapsar molt més les consultes dels
metges.

De totes formes, com que això està passat i entenem i
suposam que comparteix amb nosaltres la idea que la ministra
ha estat poc afortunada, com sol ser en moltes declaracions
públiques, per desgràcia, ens agradaria que pogués aprofitar
aquesta pregunta per valorar una mica com veu vostè aquesta
por colAlectiva a aquests contagis d’àntrax i com s’ha valorat
des del Govern de les Illes Balears.

 Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Sra. Consellera de Sanitat,
té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, en primer lloc crec, com
vostè, encara que sigui breument, vull referir-me a l’actitud que
ha tengut el Ministeri de Sanitat . No insistiré, com vostè diu, en
les lamentables intervencions de la seva titular perquè no val la
pena insistir en la seva habitual inoportunitat i desencert. Sí
que he de dir aquí que la Direcció de Salut Pública del ministeri
no ha tengut el paper que li corresponia, i que només la pressió
de totes les conselleries, de totes, de qualsevol signe polític,
inclosa la nostra, va fer que finalment es convocàs una reunió
d’urgència el passat divendres, on de forma unànime ens vàrem
queixar de l’absoluta manca d’informació per part del ministeri,
i es va fer un prec unànime perquè el ministeri tengui una
presència més clara al comitè de crisi, ja que en l’actualitat o
se’n desentén o pateix una sospitosa marginació.

En relació a la situació de les Illes, crec que en aquests
moments podem donar un missatge tranquilAlitzador, no sols
per a les persones responsables de la seguretat, sinó perquè es
compta amb la capacitat de fer front a una situació imprevista
i amb capacitat de control al mateix nivell que Europa i Espanya.
Tots els metges de les Illes han rebut uns protocols i uns
procediments d’actuació. El laboratori de Son Dureta és el
referent per analitzar totes les mostres sospitoses i hem definit,
amb la Conselleria d’Interior, uns circuits a través de l’112 per
a tots els ciutadans.

També continuarà la Conselleria de Sanitat en contacte amb
tots els elements del sistema sanitari i articularà un grup de
treball per seguir la crisi i preveure mesures per garantir la
seguretat a tots els ciutadans. Esperam també que la Delegació
del Govern ens citi per formar les comissions que preveu el
Plan de coordinación civil ante agresiones terroristas por
agentes nucleares, químicos o biológicos, però encara la
Delegació del Govern no ho ha fet.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

I.11) Pregunta RGE núm. 3878/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a tamarells per pedres.

Passam a la pregunta número 11, 3878, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Antonio Diéguez Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a tamarells per pedres. El Sr. Diéguez té la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, Sra.
Consellera, dicen que los tamarindos son unos árboles que
tienen gran resistencia a elementos adversos, que aguantan el
sol, que aguantan el fuerte viento, que aguantan la brisa
marina, etc., pero lo que parece que no van a soportar los
tamarindos es el paso por el Ministerio de Medio Ambiente de
un ministro depredador. Se dice que está prevista la
substitución de los tamarindos de la zona de El Molinar por
unas piedras de unas cuatro toneladas de peso cada una por
cada humilde tamarindo a iniciativa de ese ministerio.

Este sembrado de menhires, que es completamente ajeno a
nuestra cultura, incluso a nuestra cultura megalítica, puesto que
ni entre los talayots, navetas y taules están -estas
representaciones son más propias de cultura gala que de
cultura balear- pues nos resultan completamente exóticos.
Como este diputado no entiende qué mejora supone para el
medio ambiente la substitución de un tamarindo por cuatro
toneladas de piedra, se lo pregunta a una especialista por si le
puede informar o si tiene alguna noticia al respecto y nos
puede aclarar algo sobre esta situación.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, idò resulta obvi que
substituir tamarells per pedres no és una iniciativa
ambientalment no només correcta, sinó ni tan sols exemplar, jo
crec que sobretot si ve d’un Ministerio de Medio Ambiente, és
a dir, és més propi d’un Ministerio de Obras Públicas o d’un
ministeri d’un altre tipus que d’un ministeri de Medi Ambient.
Per tant, jo crec que està clar que no és una iniciativa que ens
sembli en absolut correcta.

Però, a més d’això, que pareix que jo diria que el Ministerio
de Medio Ambiente a les nostres illes es vol dedicar més a
posar ciment que a fer alguna cosa per protegir el medi ambient,
la qual cosa realment jo crec que és preocupant, voldria també
donar-li una sèrie d’informacions precisament respecte als
tamarells. El tamarell és una espècia que forma part de la flora
autòctona de les Illes Balears, i la seva tala no només és
inconvenient des del punt de vista botànic, sinó que ha de ser
sotmesa a una autorització prèvia per part de la Conselleria de
Medi Ambient perquè es considera, com dic, que és una
espècie autòctona de les Illes. Per altra banda també tenen un
interès per a la producció de matèria orgànica i oxigen i, per
tant, tenen un paper actiu per, diríem, el que és la suposada
protecció del medi ambient de cara a l’efecte hivernacle, etc. I
des del punt de vista paisatgístic, no en parlem, perquè
evidentment també té una importància.
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Però tot això seria retòrica si sobretot el que s’ha de tenir
present és que al Decret 24/92, del 12 de març, pel qual
s’estableix el catàleg balear d’espècies vegetals amenaçades,
que a més és un decret aprovat per un govern del Partit
Popular, s’hi inclouen totes les espècies del gènere tamàrits, o
sigui, tamarell, com a espècies catalogades d’interès especial,
que atorga als tamarells un rang especial de protecció que
comporta automàticament la prohibició de qualsevol actuació
no autoritzada de destrucció, mutilació, tala, desarrelament,
arrencada o recolAlecció d’aquestes espècies tal com recull
l’article 5 del decret esmentat.

Per tant li he de dir que sobta moltíssim que precisament
sigui el Ministerio de Medio Ambiente del Govern espanyol el
que promogui projectes que incompleixen les normatives de
protecció de la nostra flora, sigui de les Illes Balears, sigui en
referència a la Llei estatal 4/89, de conservació dels espais
naturals i de la flora i fauna silvestres. Crec, si em permet, que
el Ministeri de Medi Ambient el que...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. El seu
temps està esgotat. Sr. Diéguez, vol intervenir?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Solamente, y a la vista de sus
afirmaciones según las cuales nos dice que talar, arrancar o...,
un tamarindo puede ser una ilegalidad, pues le ruego, Sra.
Consellera, que extreme las precauciones al respecto porque se
buscará el camino para burlar de una u otra manera para hacer
lo que a uno le da la gana. Si está prohibido talarlos, si está
prohibido arrancarlos, etc., lo que se hará simplemente será
depositar la piedra de cuatro toneladas encima del tamarindo y
se acabó. Tenga en cuenta que estamos hablando de gente con
ideología de la edad de piedra, tal y como están demostrando
con esta actuación.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez.

I.12) Pregunta RGE núm. 3879/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la Colònia de Sant Jordi.

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

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos a la siguiente pregunta, número 13, que formula el
Sr. Santiago Ferrer i Costa, que tiene la palabra.

Perdón, perdón... la pregunta número 12, que formula el
diputado Sr. Antonio Diéguez, la pregunta número 3879; tiene
la palabra el diputado Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Ciertamente las costas de nuestras
islas se han visto sometidas a una gran presión constructiva
que ha afectado a prácticamente todo el litoral, especialmente
al que dispone de playas de arena, y cuando creíamos que más
presión sobre la costa era realmente difícil, nos encontramos
con que la exigencia de un determinado nivel de
inauguraciones en el momento previo a la próxima campaña
electoral, ha llevado al ministro de Medio Ambiente a
plantearse un Pla Mirall sobre nuestra costa en la parte más
sensible de la misma mediante una oleada de paseos marítimos,
y como quiera que la Conselleria de Medio Ambiente dispone
de las competencias en el litoral, lo normal en un estado de
derecho es que los proyectos que para efectuar obras en dicho
litoral tengan que ser consensuados con la Conselleria de
Medio Ambiente del Govern de les Illes Balears.

Por ello le pregunto si se ha llegado a algún tipo de acuerdo
por parte del Ministerio de Medio Ambiente con la Conselleria
de Medi Ambient respecto a algunos proyectos estata les  y
concretamente al que está previsto en el litoral de la Colonia de
Sant Jordi.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diéguez. Sra. Consellera de Medio Ambiente
tiene la palabra.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, li he de dir que
evidentment respecte o referit al que és la Colònia de Sant Jordi,
en aquest moment o fins al dia d’avui no s’ha arribat a cap
acord respecte al que és el projecte de la Colònia de Sant Jordi,
més que res perquè en aquest moment el que sí figura o el que
tenim en aquesta conselleria de Medi Ambient, o que ens ha
arribat per part de Costes del Ministerio de Medio Ambiente és
el projecte denominat “Adequació paisatgística del límit urbà de
la Colònia de Sant Jordi”, i no ha arribat cap altre projecte per
tal que la comunitat autònoma emeti el seu informe.

Tampoc no s’ha arribat a cap acord per consensuar els
projectes de Demarcació de Costes amb la Conselleria de Medi
Ambient, i hi ha un principi d’acord, que sí que he de dir que
existeix i, de fet, jo ho he esmentat en repetides ocasions, de la
qual cosa m’alegr molt, un principi d’acord per modificar tota
una sèrie d’aspectes referits a aquest projecte inicial de la
Colònia de Sant Jordi que crec que, a més, poden dur endavant
tota una sèrie de millores molt substancioses. Però vull repetir
que només és un principi d’acord, perquè és evident que si
finalment la Demarcació de Costes de les Illes Balears pretén
modificar el projecte inicial, l’haurà de sotmetre a una nova
informació pública i a la solAlicitud dels informes preceptius
perquè evidentment nosaltres, des de la Conselleria de Medi
Ambient, puguem emetre el nostre informe.

Però, dit això, jo crec que hi ha hagut, almanco en aquest
cas, un intent d’arribar a un acord. El que sí que crec que és
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important dir és que el que em pareix lamentable per part del
Ministerio de Medio Ambiente és que, tenint en compte que les
competències d’ordenació del litoral són competència de les
comunitats autònomes i que, a més, a les Illes Balears hi ha un
decret del qual es va fer un sentència per part del Tribunal
Suprem fa escassament dos mesos en la qual deia clarament
que davant qualsevol tipus d’actuació a la costa on no hi
hagués prèviament un pla d’ordenació del litoral, hi havia
d’haver un acord exprés, fins i tot amb una acta expressa, entre
les tres administracions, o sigui, el Govern central, la
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i
l’ajuntament, precisament decret que va fer el Sr. Cañellas,
decret, per tant, que va preparar el Partit Popular, i decret que
ara volen vulnerar i no volen dur endavant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Sr. Diéguez.

I.13) Pregunta RGE núm. 3875/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Santiago Ferrer i Costa, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a actuacions en matèria de protecció civil.

Pasamos, pues, a la siguiente pregunta, número 13, que
presenta el diputado Sr. Santiago Ferrer i Costa, que tiene la
palabra.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, president. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Conseller, a mi m’agradaria que m’explicàs quines
actuacions ha duit a terme la Conselleria d’Interior de les Illes
Balears per potenciar i implantar sistemes de protecció civil a
les nostres illes i, principalment i en concret, a Formentera i a
Eivissa. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Sr. Conseller de Interior, tiene la
palabra.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, li he de dir que
bàsicament les actuacions que s’han realitzat en matèria de
protecció civil han estat en tres aspectes: en planificació,
formació i intervenció. Li he de dir que actualment, quant al
nombre d’agrupacions de voluntariat, quan es va iniciar
aquesta legislatura estàvem en quatre agrupacions i actualment
estam en tretze.

Respecte a la qüestió concreta d’Eivissa i Formentera, que
crec que també serviria per a Menorca, he de dir que a
Formentera també s’ha creat, hi ha una agrupació ja creada que
ha dat molts bons resultats, i estam pendents de negociar en
aquests moments amb tots els ajuntaments i el Conseller Insular
d’Eivissa i Formentera, i també amb el de Menorca, fer

l’agrupació insular de protecció civil, o almenys aquesta és la
intenció i la proposta que volem dur endavant i que a l’illa
d’Eivissa ha estat rebuda molt satisfactòriament.

Bàsicament s’han fet després actuacions en centres
escolars. Pos a la seva disposició totes les activitats en matèria
formativa que s’han realitzat, i una de les altres assignatures
pendents a les Illes Balears és respecte a tots els plans
d’emergència locals que s’haurien de fer, i la nostra intenció és
potenciar en principi la instauració de tota la protecció civil en
el conjunt de les Illes Balears, i en una segona fase animar i
coordinar que tots els ajuntaments de les Illes Balears facin els
plans de protecció municipal, i dir-li que a les illes Pitiüses està
molt malament, i que no n’hi havia ni un de fet.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller de Interior, Sr. Costa.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Conseller, m’hagués agradat
que em fes una petita valoració del Pla de seguretat de platges,
que des de Formentera es valora molt positivament, perquè crec
que ha contribuït a salvar un gran nombre de vides, i també, i
per què no?, a fer i consolidar la nostra imatge de destí turístic
segur, que amb aquests temps que corren també és un valor
que, malgrat no estigui al nivell de la vida, sí que és un valor
que econòmicament s’ha de potenciar. També encoratjar-lo a
seguir treballant en tot el que tingui a veure amb aquesta xarxa
de voluntariat, i especialment que cuidi aquest grup de
voluntaris de protecció civil de Formentera, que tan bona feina
fa, i així li demanaria que aquests cursos que sé que estan
prevists per aquest hivern es concretin i es facin el més amplis
possibles, tenint en compte que per una vegada Formentera ha
estat pioner en quelcom, i en aquest cas en aquesta agrupació
de voluntaris de protecció civil que, com vostè deia, tan bona
feina ha fet; i també, i com a darrera cosa, que els plans
d’emergència, que per molt que siguin competència municipal,
vostè ajudi i doni els mitjans necessaris perquè Formentera
compti amb aquest Pla d’emergència, no vull que sigui així, però
per si alguna vegada hi hagués alguna desgràcia. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Sr. Conseller de Interior.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, em permetrà que no li faci una
valoració final del que ha estat el resultat del Pla de seguretat
de platges, per mor que fins al 30 d’octubre diguem que està
operatiu, i després ja tendrem temps de fer un balanç. Jo li puc
anticipar que les xifres que tenim de sinistralitat han estat molt
bones, i ja li avanç que vàrem presentar un projecte dins l’àmbit
de la Unió Europea, i que ens diuen que probablement hi ha
moltes comunitats, no només espanyoles, que estan
interessades en el Pla de seguretat de platges que s’han
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plantejat, i és bastant probable que en breu o l’any que fer
puguem fer a les Illes Balears una trobada per analitzar
actuacions en matèria de seguretat de platges, i tot va començar
amb un projecte molt humil. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

I.14) Pregunta RGE núm. 3885/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a obres de connexió de la dessaladora de Sant Antoni
amb la zona sud de la badia de Portmany del terme municipal
de Sant Josep.

Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día, la número
14, presentada por la diputada Sra. Neus Marí, que tiene la
palabra.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé, reprenguem les preguntes de
control al Govern, que d’això es tracta, se suposa, aquest
apartat. Senyors consellers del Govern, supòs que tots vostès
coneixen que a Sant Antoni de Portmany hi ha una dessaladora
que està en funcionament des de fa uns anys. És una
dessaladora que actualment només proveeix la zona del
municipi de Sant Antoni, però que ja des dels seus inicis era un
projecte més ambiciós, que havia de cobrir com a mínim la zona
sud de la badia, que seria la part corresponent al municipi de
Sant Josep. Des que governa el pacte no hem sentit a parlar
més de la connexió que s’havia de fer, i que ja estava bastant
avançada la tramitació, i per això volíem demanar al Govern
quan té previst realitzar les obres de connexió de la dessaladora
de Sant Antoni de Portmany amb la zona sud de la badia, del
terme municipal de Sant Josep. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Diputada. Sra. Consellera de Medi Ambient. 

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, idò li he de dir que falta
poc per fer aquestes obres. De totes formes dir-li que, com
vostè sap, la dessaladora de Sant Antoni és encara una obra
pendent de recepció definitiva pel Ministeri de Medi Ambient,
que convé assenyalar, també com coneix, que des del 13
d’agost del 96 és gestionada per l’Ibaen, i que les obres
complementàries consisteixen en un dipòsit regulador de cota
de 58 metres, i canonades de distribució en volta a Sant Antoni
i Sant Josep. Per fer possible la connexió de la dessaladora a la
xarxa de distribució de Sant Josep cal que el seu ajuntament,
com a competent en la matèria. defineixi -que no ho ha definit-
el punt de connexió, ja que la canonada en alta està aturada a
pocs metres del seu terme municipal.

Per tant, és un tema que està a l’espera, perquè encara no
se’ns ha dit a on vol que vagi l’aigua dessalada. I precisament,

com vostè també ha dit, la construcció de la ronda de Sant
Antoni, la canonada va quedar pendent, per no coordinar-se
correctament amb Carreteres, i es va quedar aturada l’any 98.
Però precisament fa molt poc temps ja varen adquirir els
terrenys, per fer possible aquesta interconnexió, i en qüestió de
poc temps, com ja li he dit, es podrà completar aquesta
canonada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Consellera, ens estranya
bastant el retard, que no pot ser fruit més que de la voluntat
política de retardar-ho, perquè a l’any 99, abans de les eleccions
autonòmiques ja estava previst aquest projecte. Per tant, no
crec que fos problema que l’Ajuntament hagués de dir que
s’havia de connectar per un costat o per l’altre, perquè
l’Ajuntament està esperant que el Govern posi en marxa el
projecte per en definitiva poder tenir aigua potable en
condicions per tota la zona sud de la badia de Portmany. Per
tant, com dic, crec que la pilota deu estar al seu terrat, per dir-ho
així. En tot cas, accelerin els tràmits tot el que puguin, perquè
van passant els anys, van passant els estius sobretot, que les
èpoques de sequera i la zona on està ubicada aquesta
dessaladora és una zona on la qualitat de l’aigua actualment és
molt dolenta, i posi en marxa les obres complementàries que,
com dic, ja estaven previstes des d’abans de l’any 99, amb les
quals s’havia de distribuir a través de la dessaladora de Sant
Antoni més de 700.000 metres cúbics a la zona de Sant Josep.
Per tant, com dic, acceleri els tràmits, perquè creim que si està
retardat és perquè vostè no ha posat prou interès perquè
s’accelerin aquests tràmits. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Diputada. Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo li vull recordar que
veig que tenim la mateixa situació, que creim que s’ha de
resoldre el problema de l’aigua de l’illa d’Eivissa, amb la qual
cosa crec que, com dic, estam en el mateix vaixell. Per tant, més
que donar culpes a un o donar culpes a l’altre, jo crec que
cadascú ha de ser responsable i ha de fer el que li pertoca, i
precisament qui ha de dir exactament a on ha d’anar l’aigua
dessalada és l’Ajuntament de Sant Josep, que jo esper que faci
la feina que li correspon. La feina que ha de fer la Conselleria de
Medi Ambient, com li he dit, estarà pràcticament amb molt poc
temps, i precisament jo crec que al que respon és a una
necessitat que nosaltres teníem molt clara, que era cert que
s’havia de resoldre, i per tant, com li he dit i li torn a repetir,
prest estaran acabades aquestes obres, i esper que prest
l’Ajuntament de Sant Josep faci la feina que li pertoca, que
precisament més que donar culpes a uns i als altres, és
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solucionar el problema de l’aigua que preocupa a vostè i
preocupa a aquesta conselleria i a tot el Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera de Medio Ambiente. Con ello
damos por concluido este turno de preguntas.

II. Moció RGE núm. 3812/01, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a construcció d'habitatges unifamiliars i
altres actuacions referides a les àrees d'interès agrari.

Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es una
moción, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa
a la construcción de viviendas unifamiliares y otras actuaciones
referidas a las áreas de interés agrario. Para defender la moción
por un tiempo de diez minutos tiene la palabra el diputado Sr.
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ara que
estam en família intentarem..., perquè allò fantàstic d’aquest
parlament és que el Parlament està dins la sala del costat i no
està aquí dins, és increïble. Si votàssim ara la guanyaríem, la
moció.

EL SR. PRESIDENT:

Tiene usted toda la razón, pero continúe insistiendo, porque
algún diputado vendrá a escucharnos.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Bien, pero tengo el derecho, supongo, de expresar lo que me
siento desde esta tribuna, que es una tribuna libre.

EL SR. PRESIDENT:

Perfectamente, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Mirin, el que és evident és que
segurament amb aquesta moció el Grup Popular farà retxes dins
l’aigua, no perquè molts de vostès no puguin estar d’acord
amb el que nosaltres plantejam, sinó perquè... -Sr. President, el
temps, jo no el veig- ...no perquè no puguin estar d’acord
vostès amb nosaltres, amb el que nosaltres plantejam respecte
del món de la pagesia, perquè es pugui fer una casa, un
habitatge unifamiliar dins la seva explotació, si es dediquen
totalment o parcialment a l’agricultura, sinó perquè de tots és
conegut que Unió Mallorquina els ha dit als altres partits que
no hi haurà cap aprovació de cap modificació de les DOT, la
qual cosa, si no hi ha cap modificació de les DOT, el que
quedaran seran les DOT que va aprovar el Partit Popular, i que
es varen publicar dia 17 d’abril de l’any 99. I em podrien dir “idò
no importa la presentis”. Però com que jo crec que vostès seran
capaços de convèncer tal vegada Unió Mallorquina en aquest
sentit, que és realment l’escull que tenen vostès, a part que n’hi

ha un altre, que és Esquerra Unida-Els Verds, que han dit que
els agradaria una modificació molt més gran de les DOT.
Nosaltres tenim l’obligació que si aquest document que vostès
varen presentar, el Govern, i que tots els grups li donen suport,
es dugués endavant, no es cometés l’atrocitat que es vol
cometre.

Ha de quedar clar que el Partit Popular, el que són les àrees
d’interès agrari les té clares a través de les que va publicar al
butlletí número 48, de dia 7-4-99, a la pàgina 5121, on queden
clares quines són les àrees d’interès agrari pel que fa a l’illa de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, sempre supeditades
que després els plans territorials insulars puguin posar-ne més
o llevar-ne, si n’hi ha qualcuna que ha perdut aquest interès, i
estan aquí marcades. No és d’obligació, lògicament, vendran
obligades al pla territorial nou.

Una cosa que m’agradaria dir, que l’altre dia el Sr. Alorda em
va fer contrari, i m’ho he mirat més detingudament, i és que a la
matriu del que és la modificació que vostès proposen de les
Directrius d’Ordenació del Territori, el senyor Alorda em diu
“heu de mirar sector primari, activitats extensives número 1",
activitats extensives número 1 no són habitatges, Sr. Alorda, no
torni a dir això aquí. I si ho torna a dir serà perquè ho vol fer
creure no sé a qui, tal vegada al Sr. Antich, perquè el Sr. Antich
estigui tranquil que un pagès podrà fer una casa. Sector primari,
activitats extensives..., sap què és extensiva i què és intensiva?
Activitats extensives són, per exemple, aquelles de cereals. Les
intensives sap quines són? Per exemple les de mongetes. I
parlam de l’activitat agrària, aquí, no parlam de les
infraestructures, perquè les infraestructures i equipaments
vénen al seu moment, a la tercera columna, i parla, sense
construcció i resta d’equipaments. I quan parlam d’habitatges,
ve a la quarta, a “altres”, i queda claríssim que infraestructures,
número 2, condicionades, és a dir, un senyor té al Pla de
Mallorca una recolAlectora, que la compra demà, i el que tenia
abans era un magatzem petit d’un tractor, i que sigui un tractor
gros, d’aquests de quatre milions i mig, la qual cosa fa més de
3,25 d’alçada, però la recolAlectora en fa 4,50, o 4,25. No li basta
la nau. Aquest senyor en comptes de poder anar a
l’Ajuntament, complir amb les normes subsidiàries o el pla
general, haurà de solAlicitar una vegada més a la Conselleria
d’Agricultura o al Consell Insular l’aprovació per a aquella nau.
I resultarà que aquella recolAlectora, com a tractor i moltes coses
(...), dormirà fora durant tot el temps que segueix la tramitació.
I ara això que sent al Sr. Quetglas, jo, dient que volen passar
competències als ajuntaments. Idò no l’embullin. Pensin en
l’administrat. No pensin només com a administradors
controladors, que és això.

Segona qüestió, tema d’habitatges, per a pagesos.
Nosaltres parlam en aquesta moció per a aquell que cotitzi al
règim agrari, total o parcialment. Que quedi clar. El Sr. Sampol
diu que no són pagesos. Vostè no té saleros de venir a sa
Pobla i dir-nos això. Vostè és un irresponsable, i en tot cas surti
aquí, demani torn incidental i discuteixi amb mi, que jo no
discutesc amb vostè. Un poquet de respecte, ja està bé. Saleros
no hi ha, de dir això. Un senyor que cotitza al 50% a règim agrari
vostè diu que no és un pagès. I vostè sap per què s’ha
conservat més del 80% de Mallorca, si només queden mil i
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busques de pagesos, si és l’1%? Perquè n’hi ha molts, al 50%,
Sr. Sampol. Vostè les du girades de peu, com amb l’aigua, les
du girades de peu, Sr. Sampol. Vostè està en el seu declivi,
encara que no ho cregui. Li ha caigut molt bé seure a aquesta
cadira. Així de clar. Ho ha de tenir molt clar, i ha de ser més
respectuós vostè, amb els pagesos, que els ha malmenat massa
vegades. Vostè és d’un Govern que concedeix més pous a en
Cerdà, que xucla l’aigua dels pagesos. Vostè és aquell -i
perdoni, Sr. President, si no hagués intervengut el Sr.
Vicepresident jo no estaria d’aquesta forma, que duia una
intervenció tranquilAla- Vostè és d’aquest Govern, que ha
autoritzat més pous a en Cerdà, que agafa més aigua dels
pagesos del pla de sa Pobla. Sí, senyor, vostè forma part
d’aquest govern, 14 d’abril d’enguany. Calli, Sr. Sampol, o
demani la paraula i jo tendré un torn per replicar amb vostè.

Habitatges unifamiliars. S’ha d’haver acabat aquest batre,
s’ha d’haver acabat. Habitatges unifamiliars per pagesos al cent
per cent o parcialment. Actualment aquí nosaltres a les DOT
està que poden construir una casa dins 14.000 metres. Aquí
queda habitatge unifamiliar aïllat, número 3. Número 3 és ús
prohibit, no és ús que es pugui ni tan sols solAlicitar: prohibit.

Miri, nosaltres no defensam el model de Pollença, no el
defensam. Però a Pollença hi ha finques que no tenien cap
interès agrari fa 15 anys, i ara el tenen. Per què? Perquè han
sembrat vinyes, perquè han sembrat ametllers, i estan
rendibilitzant el tema. I no defensam el model de Pollença,
perquè a Pollença no s’han equivocat en cap moment els
ciutadans pollencins, no ens equivoquem. En tot cas qui s’ha
equivocat és el planejament, que per cert el va fer el Sr. Triay,
i li han sortit bolets forts pertot ilAlegals. Però els pollencins no
s’han equivocat, els pollencins tenen unes rendes de 6 o 7.000
milions cada any, i amb aquests doblers que tenen d’aquestes
cases resulta que de pas n’hi ha que han sembrat vinya,
ametllers vells els han llevat i han posat ametllers nous, i estan
fent que la finca tengui un interès agrari. Però jo no, i aquest
partit no li defensa el model de Pollença, li defensa que aquells
que encara les seves zones són d’interès agrari, vostès no el
castiguin amb una modificació de les DOT, que no puguin
construir-se un magatzem si el s’han de construir, han de
demanar permís no a l’ajuntament, també al consell o a la
Conselleria d’Agricultura. I que si es volen fer una casa per a
ells se la puguin fer. És l’únic que demanam, a més, ho deim
clarament, que en tot cas, si es modifiquen les DOT. Si no es
modifiquen, lògicament un pagès, degut a les DOT que va
aprovar el Partit Popular, es pot fer una casa. Jo no els he
defensat aquí aquella persona que no cotitza al règim agrari,
que s’ha comprat una finca de 14.000 metres i s’ha fet una casa,
i viu allà, i ha posat un jardí. No li he defensat aquesta persona.
El Partit Popular no ha defensat aquestes persones avui. El
Partit Popular avui defensa des d’aquesta tribuna la possibilitat
que aquells que han fet possible que tots nosaltres parlem
d’àrees d’interès agrari, que n’hi ha molts pocs aquí que hagin
doblegat el jou perquè realment les finques encara siguin
d’interès agrari. Aquella gent que ho ha aconseguit, i gràcies a
ells nosaltres en podem parlar, rallar, o xerrar, gràcies a ells no
els castiguem ara, que resulta que puguin veure el del veïnat ,
que ha abandonat les seves finques, i com que ja no és de
règim agrari, -siguin 14.000, o siguin 3 quarterades, o el que es

posi, no ho sé- aquell podrà seguir fent una casa, aquell que ha
abandonat la terra podrà fer una casa, perquè ja no és d’interès
agrari, i aquell que no ha especulat amb la seva terra, en cap
moment no la podrà fer.

És molt dur, perquè si nosaltres aquí defensàssim avui una
postura que tothom construeixi, sigui pagès o no pagès, dins
el 14.000 metres, o dins els 21.000 que han posat a Santa Maria,
però no hi ha cap àrea d’interès agrari -perfecte, és que em
pareix bé-, resulta que haurem de veure aquell que pot fer la
casa i aquell que no la pot fer, pagès. Si jo els defensàs aquell
que no és pagès, que la pugui fer allà on sigui, jo ja seria una
qüestió de posicionaments polítics distints. Nosaltres tenim les
nostres DOT que sí que ho deixen. Però el que els parl avui
aquí, que és la modificació -i acab, Sr. President-, a la
modificació que vostès duen, a la matriu queda claríssim, per
molt que em vulguin dir sector primari, no està parlant aquí ni
d’habitatges, ni en cap moment està parlant de construccions
per emmagatzemar la maquinària d’aquests habitatges. Els
parlam aquí que per favor no castiguin més la pagesia de
Balears, dient-los als pagesos que no es podran fer una casa
unifamiliar, quan hauran de veure als pobles dels veïnats, que
a les terres que no són d’interès agrari podran fer cases, i ells
no.

Esperam, ens agradaria molt sentir Unió Mallorquina el que
pensa en aquest sentit. Crec que no tendrem aquest gust, i
esperam que el Govern sàpiga entendre la moció. No importa
llegeixi res més que la moció. Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Font. Para fijar la posición, ¿grupos que deseen
intervenir? Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida y
Ecologista tiene la palabra el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. El Sr. Jaume Font ha començat
la seva intervenció de defensa d’aquesta moció amb un to molt
didàctic, que llavors ha perdut aquest to didàctic per fer un
atac, jo crec que absolutament injustificat, al vicepresident del
Govern. Doncs jo, des del meu punt de vista és completament
injustificat. Vostè lògicament tendrà un altre punt de vista, però
precisament el que jo voldria dir és que agafaria aquest to
inicial que ha tengut vostè, aquest to també una mica didàctic,
i intentaríem explicar des del nostre punt de vista, primer com
està la situació, i després també què volem nosaltres, i el
posicionament en torn a aquesta moció que ha presentat el
Grup Parlamentari Popular.

D’entrada jo començaria per explicar una cosa que per a
nosaltres és molt important. Jo comprenc que per a altres grups
no ho sia tant, encara que el solen citar, que és el pacte que es
va signar per a la constitució d’aquest govern, un pacte que
evidentment no és la bíblia, però que ens marca unes línies, i
que per tant jo crec que no s’enganya a ningú, perquè aquest
pacte deia que se suprimirà la consideració del sòl rústic com a
propietat edificable. Això estava ja des del principi aquí. Per
cert, fer-li a saber, jo esper que cap dels grups que dóna suport
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al Govern al final posi massa entrebancs, però que des del grup
que jo represent, des d’Esquerra Unida i Ecologista
evidentment no posarem cap tipus d’entrebanc perquè es faci
una modificació de les DOT en condicions com creim que s’han
de fer.

Després passem a les àrees d’interès agrari, aquestes
famoses AIA, com estaven abans i com queden amb aquest
avantprojecte. Com estaven abans? Doncs abans efectivament
venien a les DOT, se’n parlava, però exactament com si no se’n
digués res. Formaven part de la categoria del sòl rústic comú,
i no mereixien cap grau de protecció específica en les DOT que
va aprovar al seu moment la majoria del Grup Parlamentari
Pop ular. Després, qui delimitava aquestes àrees d’interès
agrari? Evidentment el Govern amb aquesta relació que ja figura
a les DOT, i que ens ha ensenyat ara el representant del Grup
Parlamentari Popular. Però és que només les definia inicialment,
sinó que la definició definitiva mitjançant els plans territorials
parcials, que també els aprovava el Govern de les Illes Balears,
estàvem en la mateixa situació. Per tant, hi ha un canvi
substancial amb aquesta proposta de modificació de les DOT.

I de la matriu del sòl rústic, pel que es veu, aquí cadascú la
interpreta a la seva manera. En definitiva si al final fos un
problema d’interpretació també ens entendríem, segur que ens
entendríem. Però bé, entre les activitats del sector primari
p ermeses s’inclouen les construccions i instalAlacions pròpies
d’aquestes activitats. S’incloïen abans, i ara no s’ha modificat.
Per tant, les declaracions d’interès general que diu el Sr. Font
que serien necessàries, nosaltres pensam que no, i si fos aquest
el problema tendria solució. Però a més, pensam que no.

Ara bé, què deien les DOT d’altres usos, habitatge
unifamiliar? Vaja, què diuen?, perquè són les que estan en
vigor. Permesos. Està permesa la construcció d’habitatges
unifamiliars siguin o no siguin vinculats a explotacions
agràries. O sia, les DOT actualment en vigor, les DOT del PP,
permeten l’ús residencial que no tengui res a veure amb l’ús
agrari dins el sòl rústic comú, i no hem d’oblidar que les àrees
d’interès agrari del PP són sòl rústic comú.

Bé, i quins són aquests canvis tan fonamentals que es
proposen amb aquest avantprojecte de modificació, amb
aquesta proposta de modificació? Les àrees d’interès agrari
hauran de ser delimitades pels instruments d’ordenació
territorial. Què vol dir això? Que ja no serà el Govern de les Illes
Balears, sinó que seran els consells insulars, a través del PTI,
gràcies a les modificacions que ha introduït aquest govern
progressista, perquè la situació anterior era una altra. I per altra
banda passen a formar part -qüestió pensam absolutament
òbvia, passen a formar part de la categoria del sòl rústic
protegit, perquè si feim unes àrees d’interès agrari i són
considerades com a sòl rústic comú, la veritat és que no té
massa sentit que hi siguin, tal com venien. I llavors la definició
d’aquestes àrees que vénen a la transitòria vuitena, i que per
cert a la moció del PP diu que s’han de mantenir, pensam que
realment són molt genèriques, molt poc concretes, poc reals i
poc útils, el manteniment tal com estan redactades actualment
i tal com ens proposen que es mantenguin. I què diu la
transitòria vuitena en aquesta proposta de modificació? Diu

que, com he dit abans, la definició definitiva es farà a través del
PTI, la faran els consells insulars, però diu que el Govern les
delimitarà en aquesta etapa que hi ha prèvia a l’aprovació del
PTI. És una qüestió que nosaltres no en faríem batalla. Sembla
lògic que el Govern a les illes on manté totes les competències
en qüestions agràries faci la seva feina, i la seva feina podria
anar per fer propostes. Aquestes propostes haurien de ser en
colAlaboració amb el consell insular. Pensam que és bo que es
mantengui, no esperant en contra de la voluntat del consell
insular, i en tot cas l’aprovació definitiva li correspondrà, però
no seria una qüestió massa fonamental.

Però anem, passades aquestes explicacions, al tema
fonamental. Jo crec que hi ha hagut un canvi substancial entre
el que ha dit avui el Sr. Jaume Font i en el que va dir fa dues
setmanes. Fa dues setmanes ell parlava que determinats grups
parlamentaris pixaven fora de test, i jo crec que tal vegada
pixava fora de test una mica ell, quan deia, i avui ho manté, que
qui vol posar una recolAlectora haurà de demanar aquestes
declaracions d’interès social. Ho pensam així, però podem estar
equivocats. Però en tot cas la diferència fonamental que hi ha,
Sr. Font, és que vostè amb la intervenció de fa dues setmanes
va aparèixer aquí com una espècie de sant protector del pagès
cent per cent, protector d’aquesta agricultura cent per cent.
“No parlam -deia- d’aquells que no s’hi dediquen cent per cent.
No parlam d’això”. Basta anar al Diari de sessions, el que deia
vostè literalment. Diu: “si un pagès vol fer per a ell una casa al
camp, per a ell, per a aquest pagès que viu cent per cent del
pagesia. No els estic parlant dels altres, eh?, el Partit Popular no
els està parlant dels altres, no la pot fer ni condicionada", sí,
però vostè feia aquesta defensa del pagès cent per cent, dient
que no parlava dels altres, però resulta que quan presenten el
text  de la moció ja ens parlen dels altres, ens parlen d'una altra
cosa. Ara ja generalitzen, pagesos al cent per cent i pagesos
que no sien al cent per cent. D'alguna manera crec que vostè de
sant protector del pagès al cent per cent ha passat a protegir
l'agricultura de cap de setmana. I aquesta agricultura de cap de
setmana hem d'entendre que no és aquest sector estratègic que
deim, i que no és tampoc sostenible.

Per anar acabant, la posició del nostre grup és que si volem
que hi hagi una agricultura real, una agricultura estratègica, el
que hem de fer és que els agricultors puguin tenir el que
necessiten. El que necessiten són terres, és territori que no
estigui sotmès a una pressió urbanística, i és aigua; que no se
li llevin aquestes coses. Si permetem que es vagi trossejant la
propietat agrícola amb valors, les AIA, que es vagin edificant,
que es vagin creant residències dins aquest mercat, si permetem
que estiguin dins el mercat immobiliari, això fa que es disparin
els preus, i que qualsevol política agrària mínimament lògica sia
impossible. Per tant, defensam aquesta qüestió.

Ara bé, li voldríem dir, si el problema realment fos, com es
deia, el dels pagesos cent per cent i al tipus d'explotació que
habitualment s’ha viscut dins aquesta explotació, que no són
totes les de les nostres illes, sí que ho és a l’illa de què jo
provenc, Eivissa, i a altres parts d’altres illes. Si aquest fos el
problema, que el pagès pogués tenir la residència allà dins, es
podria fer una excepció -estic improvisant una possible
redacció- que els habitatges utilitzat com a residència habitual
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dels treballadors de l’explotació agrària, que aquesta fos una
excepció, o podria anar fins i tot a l’apartat 1 dins aquestes
qüestions. En el que no estarem d’acord nosaltres és que se
segueixi atacant el sòl rústic amb valors especials, se segueixi
posant al mercat immobiliari, se segueixi permetent que vagi
desapareixent, o que els preus es posin a uns nivells que sien
absolutament inassumibles per a qualsevol persona que vulgui
viure de l’agricultura. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ramon. Por el Grupo Parlamentario PSM-Entesa
Nacionalista tiene la palabra el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Molt breument, perquè crec que el tema ja ha estat
bastant debatut, i al nostre parer el principal problema que té en
aquest moment aquest debat és que resulta extemporani, no
tant pel que apuntava el Sr. Font, en el sentit si arribaria a venir,
que efectivament ell és escèptic que arribi aquesta proposta de
directrius, i continua però fent propostes al respecte, sinó
perquè com que hi ha una proposta, o bé al contrari, perquè
com que hi ha aquesta proposta i hi ha el debat social al
respecte, sembla que l’oportú ara és tenir el debat fora
d’aquesta cambra, perquè aquesta cambra evidentment serà el
que donarà la darrera paraula, com no pot ser d’altra manera, i
serà la Llei de les directrius, a través de les seves esmenes, a
través de les propostes dels distints grups, havent analitzat les
alAlegacions que s’hauran presentat, els que al final direm la
darrera paraula. Per tant, no pareix una tècnica molt adequada
que avui prejutgem o ja predeterminem tot el que s’hagi de dir
amb un determinat debat, sinó més aviat més interessant serà
fer-ho quan calgui.

En qualsevol cas, com és natural, aquesta cambra farà, en el
debat del projecte de les directrius, el que trobi més oportú a
cada moment, i per tant és millor tenir el debat quan està
determinat procedimentalment. En qualsevol cas, el debat s’ha
de suscitar, jo crec que era important la interpelAlació i sempre
és interessant que mentre es tramiten coses és lògic que hi hagi
aquesta mena de debats, el que ja no veim tant convenient és
que es facin propostes en aquest moment que predeterminin
quina hagi de ser la solució definitiva.

També, ja apuntar una de les virtualitats i dels beneficis que
ens ha donat la norma territorial cautelar del Govern que,
desgraciadament, encara no entén el Partit Popular que és
positiu i convenient que així sigui; i és la tranquilAlitat que dóna
que mentre estam parlant d’ampliar o no ampliar les defenses,
la protecció territorial de determinats indrets del sòl rústic,
tenguem, com a mínim, una mesura que limita el número
d’habitatges que s’hi puguin dur a terme. Crec que per ventura
serà interessant fer una reflexió i canviar la fórmula que està
establerta a nivell provisional, però sigui com sigui la mateixa
existència de la norma territorial cautelar és positiva perquè no
es disparin cap mena de solAlicituds, que és el que ens ha
passat, desgraciadament, en massa ocasions, quan s’anuncien
mesures de caràcter proteccionista.

També ens sembla positiu, difícilment amb el to i difícilment
amb les maneres i amb els insults de vegades que acompanya
les intervencions vehements del Sr. Font, però sí esper i fins i
tot el marc en què es produeix l’actuació del Partit Popular, que
jo crec que l’hem de saludar, perquè circumscriu la discrepància
en el sòl rústic amb les repercussions als agricultors, jo crec
que és una bona notícia i que apunta un nivell de consens i de
trobada molt ampli; molt ampli perquè la veritat és que la línia
ideològica i la línia d’actuació de tots aquests anys dels
anteriors governs es donava al sòl rústic ús edificatori, ús de
construcció, segona residència a nivell general, talment s’ha
plantejat en aquesta tribuna d’una manera expressa i explícita,
i només quan hi va haver una línia jurisprudencial consolidada,
que deia que no hi podia haver habitatge si no era annexa a una
explotació agrària, davant aquesta preocupació vàrem tenir una
Llei del sòl rústic de les Illes Balears per sortir-hi a camí, i per
apuntar que, ben al contrari del que deien a la jurisprudència
basada en la Llei estatal, el que s’havia de fer a les Illes Balears
era tot el contrari: que l’habitatge era un dret.

Jo crec que aquest canvi, si s’ha produït, és important i és
positiu, perquè es parteix d’una premissa diferent, que és la
vocació del sòl rústic com un sòl de producció, un sòl que ha
de ser destinat a activitats primàries i per tant, d’entrada, no ha
de tenir un ús edificatori, no ha de tenir un ús residencial. Crec
que tots hem de compartir afirmacions que feia el conseller a la
interpelAlació, on apuntava que certament la pressió urbanística
sobre les àrees rurals és un dels elements, i no un dels menys
importants, però és una de les causes de la crisi del sector
agrari a les Illes Balears. Per tant, hem de fer un esforç per donar
rendibilitat a l’activitat primària, agrícola i ramadera, però ho
hem de fer des de les pròpies virtualitats i no des del negoci
immobiliari o des del negoci de l’aigua, que qualque dia haurem
de tornar recordar quin era el negoci de l’aigua que es pretenia
a les Illes Balears i en concret a Mallorca, per donar un plus
addicional als pagesos, i en el qual, per descomptat, estic molt
satisfet de l’actuació que ahir va tenir el Sr. Pere Sampol per
contribuir decisivament i assenyadament a tornar enrera aquella
autèntica bajanada. En qualsevol cas, crec que és bo que hi
hagi tots els elements que convenguin perquè aquesta activitat
estratègica, importantíssima per al nostre país, tengui tot el
suport de l’administració.

Però, anant en concret a les propostes que ens du el Partit
Popular, certament, a la primera és la que més hem expressat, ja
des d’aquesta tribuna, des de l’anterior debat, una sensibilitat
i un interès en què sigui incorporada a les directrius
d’ordenació del territori d’alguna manera; el que passa és que,
tal i com la proposa el Partit Popular, efectivament, com ja s’ha
apuntat, no se cenyeix al que siguin estrictament els agricultors,
o millor dit, no aclarim el que siguin els agricultors. Per
descomptat, per ventura és impossible que sigui un agent que
només tengui aquest tipus d’ingressos, però sí que hem de dir
alguna fórmula, gent que hagi declarat durant x anys alguns
ingressos, x, s’haurà de pactar, alguns ingressos mínims en
explotacions agràries; s’haurà de cercar una fórmula, s’haurà
d’establir, però crec que no pot quedar tan obertament. En
qualsevol cas, també, s’ha de dir quina construcció
d’habitatge; ja hem dit en distintes ocasions que el problema de
l’edificació del sòl rústic no és dels pagesos i de les necessitats
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dels qui exploten les finques, si fos aquest el problema,
mantenim que hi pot haver una entesa al respecte, però clar, es
tracta de viure-hi, la necessitat de viure-hi i d’un habitatge
annex a l’explotació agrària, no com s’apunta d’una manera,
estones dient que no s’accepta el model, però es posa com a
exemple el cas de Pollença, o es diuen altres fórmules, com
llogar determinades finques per treure una plus-vàlua, un major
benefici, que s’aplicarà a unes altres; i una sèrie de fórmules
que amb un totum revolutum que no acabam de discernir
exactament quina és la proposta estricta del Partit Popular,
nosaltres en part hi podríem estar d’acord, en bona part per
descomptat en discrepam.

Per tant, si queda definit i dins aquest debat de les directrius
per ventura sí que s’haurà d’aclarir aquesta figura de
l’habitatge annex a l’explotació agrària, que a moltíssimes de
comunitats autònomes és l’única permesa arreu del sòl rústic,
jo crec que podríem arribar a qualque mena d’acord, però no
tenir dret a construir habitatge unifamiliar aïllat a qualsevol de
les finques per tenir el títol de pagès i poder-ne repartir a
distints indrets, com permetria la redacció que avui se’ns
proposa.

Respecte del segon punt crec que és allà on hi ha més
errors, se’ns xerra dels equipaments agraris. Sr. Font, perquè em
comprengui, d’aquesta primera columna i de la tercera, de tot el
que fa referència a primàries i infraestructures, de les AIA la
proposta de les directrius no toca res, res, no toca res, Sr. Font,
res, res, res, i si ho ha estudiat la veritat és que em sap greu,
perquè no toca res; si estava malament hi està ara, hi està des
del mes d’abril, i si està bé s’hi manté, i li dic el que diu, o el que
jo llegesc que diu, des d’abril: activitats primàries, amb
intensiva i extensiva -gràcies per la classe, jo li agrairia que ens
donàs, fins i tot de vegades que presumís que sabem les coses,
perquè el to que adopta quan les exposa no és especialment
amable, però de totes maneres li agraesc-, en qualsevol cas,
efectivament, amb aquesta distinció d’extensives i intensives,
que li agraesc l’explicació, admet com a construccions que
estan lligades a aquestes explotacions totes les que siguin
necessàries, concretament a les extensives, i això no s’ha tocat.
Avui, es donen llicències municipals a base d’un informe de la
Conselleria d’Agricultura, sense passar cap ni una per la
comissions insulars d’urbanisme, de tot aquest tipus de
propostes que vostè em posa, per exemple, magatzems. Per tant,
no ho entenc, en qualsevol cas, si hi ha una dificultat d’aquest
tipus per modernitzar les explotacions agràries s’ha de canviar,
s’ha de canviar; i si s’hagués de canviar s’ha de canviar; s’ha
de canviar la fórmula d’abril del 99, perquè aquesta era la que
varen trobar i aquesta és la que es va posar.

En qualsevol cas, problemes per modernitzar explotacions
agràries? Cap ni un. Per comercialitzar? N’haurem de parlar un
poc. Per transformar? N’haurem de parlar un poc, haurem de
fitar què és el que s’entén per comercialització i per
t ransformació, per donar-ho directament damunt el sòl agrícola.

I el tercer punt, evidentment, discrepància directa. No
estàvem d’acord, no hem estat mai d’acord amb la disposició
transitòria vuitena, la definició que fa de les AIA; vostè ho deu
trobar molt encertat, jo crec que hi ha molta gent que no entén

el que diu; jo crec que hi havia moltíssima de gent que es
pensava que les AIA no estaven delimitades, ja ens hem trobat
amb veritables actors de la vida productiva del sòl que no
tenien ni idea que la disposició transitòria vuitena actual
defineix les AIA; és lògic perquè no té cap conseqüència ni
una. I amb el que sí estam d’acord, i ja ho vàrem dir a la
intervenció, és que les AIA les han de definir els plans
territorials insulars; no com deien vostès els plans territorials
insulars a través del Govern, sinó els plans territorials insulars,
ja de l’any 2000, que són els que fan els consells insulars.

En aquest moment hi ha previst a la disposició transitòria
vuitena, que substitueix aquella delimitació de les AIA, que no
trobam que sigui raonable que ho facin les DOT directament,
sinó un estudi basat en criteris productius o ecològics, de tot
tipus, i que, per tant, no han de ser les pròpies DOT les que
diguin que municipis sencers són AIA, i de resultes d’aquest
estudi siguin els plans territorials els que ho facin. Certament,
la proposta, com dic, preveia que mentre no hi hagués plans
territorials hi hagués una ordre provisional de la conselleria, jo
crec que en el moment en què ens trobam, que vostè va
tergiversar la meva intervenció l’anterior vegada, jo dic, en el
moment en què es troba la tramitació dels plans territorials
insulars sembla que ja no ha de caldre que l’ordre del conseller
fent una regulació provisional d’aquestes àrees. Per tant,
coincidim (...) en els plans territorials, en aquest cas, gràcies a
la nostra aportació a través dels consells insulars i no
compartim que hagi de recollir el que fa la disposició transitòria
vuitena actual, amb una fórmula que, a més, és genèrica i no
queda aclarida, àrees cerealistes de no sé on; això vostè tendrà
molt clar on són i trobarà que està perfecte, jo li puc assegurar
que això, en pràctica urbanística, és impossible de gestionar.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, per la seva intervenció, en nom
del Grup del PSM-Entesa Nacionalista. El Sr. Cànoves, en nom
del Grup Socialista, té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta
moció és una moció, com tots sabem, que deriva de la
interpelAlació formulada fa quinze dies al Govern, i conté una
preocupació clara entorn a la proposta de modificar les
directrius del 99 i en concret pel canvi que es pretén a la matriu
d’ordenació del sòl rústic de les Àrees d’Interès Agrari,
recordem, aquelles que, bàsicament, segons la legislació vigent,
no la proposada, s’ha de protegir el seu potencial productiu.

Com es resol a les actuals directrius aquesta protecció de
què parla l’article 21.6? A la matriu s’equipara, equipara els
usos al sòl rústic comú, ja s’ha dit, és a dir, tenen la mateixa
regulació que els usos del sòl rústic comú. Això, a la pràctica,
comporta la inexistència d’aquestes AIA, i encara que es
relacioni de forma massiva a la disposició transitòria vuitena,
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incloent-hi municipis sencers, són inexistents pel que he dit. És
a dir, ara com ara a les directrius no hi ha diferència entre sòl
rústic comú i àrees d’interès agrari, i la primera pregunta que
ens hem de formular és si volem aquesta categoria a sòl rústic,
o si és necessari contemplar-la. Perquè si la resposta és
afirmativa la conseqüència és clara, s’han de diferenciar
aquestes dues figures, no té cap raó de ser si no diferenciam
aquestes dues figures, el sòl rústic comú és prou per regular
aquests usos.

I no sols també diferenciar aquestes dues figures, també
hem de delimitar amb precisió les zones i les àrees. Deia el
conseller d’Agricultura, l’altre dia, que s’ha de fugir de
generalitzar massa; s’ha d’atendre a les característiques
concretes de les explotacions agrícoles, ramaderes i forestals de
cada zona. I aquest treball de precisió de zonificació l’han de fer
els consells insulars, a través dels seus instruments, que són
els plans territorials insulars.

Que aquesta categoria és necessària tots hi estam d’acord,
el Sr. Font ho ha dit, tots la veim necessària aquesta figura. A
la interpelAlació ja parlàvem d’aquesta necessitats, des del punt
de vista històric, cultural, ambiental, paisatgístic; i si convenim
que és necessari és evident que el seu grau de protecció ha de
ser superior al sòl rústic comú. Quin és aquest grau de
protecció que es proposa ara? Un canvi a la regulació d’usos,
a les activitats intensives, no les extensives, a la indústria
general, no la transformació agrària, i la prohibició de construir
habitatges unifamiliars aïllats, ara condicionats pels plans
territorials insulars i transitòriament pel planejament general o
per la figura de la declaració d’interès general. Ara es proposa,
com dic, prohibir-los; no es prohibeix la rehabilitació ni la
reforma d’habitatges preexistents, crec que tots ho tenim clar,
però crec que també el públic, és a dir, els ciutadans i
ciutadanes ho han de tenir clar, no es prohibeix la reforma ni la
rehabilitació.

A sòl rústic comú, la construcció d’habitatges tampoc no és
que estigui permesa, sense cap limitació, està condicionat al
PTI, i a la proposta es pretén que segueixi igual. No és cert, per
tant, que a sòl rústic comú estigui permès sense cap limitació i
a les AIA no estigui permès. A sòl rústic comú està condicionat
i al PTI, per exemple, es podria vincular ben bé a una explotació
agrària o crear noves categories o subcategories perfilant
encara més aquestes zones; com també els consells insulars
poden crear noves subcategories d’AIA, zonificant i regulant
específicament cada AIA amb una normativa específica
diferent, això és possible.

No hem de confondre, per una altra banda, que una finca
ben cuidada sense herbes és o serà una AIA i una deixada de
la mà de Déu no pot ser una AIA; vostè, aquesta diferència,
aquest perfil que vostè dibuixa no és cert, perquè hi pot haver
finques deixades de la mà de Déu que puguin tenir un potencial
agrícola important, i això no vol dir que no puguin ser
considerades com a AIA.

Dit l’anterior, anem al bessó de la qüestió. No tornaré a
repetir els arguments del dia de la interpelAlació, un bon resum
crec que són les paraules del conseller d’Agricultura, que deia

que és fonamental garantir la vocació de sòl rústic per a
aquestes pràctiques agràries; s’ha d’evitar, deia, la seva
dedicació massiva a usos edificatoris, constructius i moltes
vegades especulatius. La pressió urbanística sobre les àrees
rurals, no ens enganyem, és també una de les causes de la crisi
agrària. I afegia, més endavant, que s’ha de prevenir la pèrdua
de sòl agrari i la distorsió del preu de la terra, això és el més
important.

Jo crec, Sr. Font, li dic sincerament, que si existís una
fórmula màgica per resoldre, per fer compatible el que demana
amb impedir que sigui un colador, per la forta pressió
urbanística que vivim en aquestes Illes Balears, no dubt que
arribaríem a una solució satisfactòria, perquè l’agricultor,
l’autèntic agricultor, el que les seves rendes majoritàriament
provenen del camp, pogués edificar la seva residència, en cas
que no en tingués ja o no disposàs de sòl rústic comú apte per
a això. Però avui per avui, amb la forta demanda d’usos
residencials de fora vila, no es pot garantir que per aquesta
escletxa no s’hi escolin altres supòsits de fet. No és tan fàcil, no
ho és, i si hem de prioritzar ja li vaig dir que el nostre grup, el
Grup Parlamentari Socialista ho té clar, primer és garantir que el
pagès tengui fàcil accés a les finques agrícoles, amb preus
agrícoles, això és protegir la pagesia.

El que és irreversible és que un cop que aquestes terres
entrin dins el mercat residencial ja deixen de ser accessibles a
la pagesia i no poden competir amb preus. Si no som capaços
de formular una normativa seriosa, que impedeixi que
l’especulador entri, ja sigui per jubilació o per mort del pagès,
ja sigui perquè aquest té necessitat de vendre les finques, més
val no posar en risc aquestes terres que encara tenen interès
agrícola i preus agrícoles. S’imagini, amb la seva fórmula de
règim especial agrari, s’imagini que un alemany es dóna d’alta
al règim especial agrari i té finques a AIA, pot construir un
habitatge unifamiliar aïllat? Hi ha trampes, Sr. Font, hi ha
trampes i s’han de llimar.

Sols si fóssim capaços d’articular la manera, que és
complexa i vostè ho sap, en podríem parlar. Avui encara està
molt verd això, està molt verd, però no es preocupi, encara
estam en tràmit d’alAlegacions i d’exposició pública i el debat és
ben obert. Però també em permeti, com l’altre dia, que posi en
dubte aquesta necessitat de viure, de residir a fora vila, del
pagès d’avui en dia. Millors i més ràpides comunicacions, més
bons serveis i comoditats dins els nuclis de població fan que la
majoria d’ells resideixin als pobles, que formen part, no ho
oblidi, i vostè ho sap, del món rural.

A la seva moció ens parla de congruència amb la
interpelAlació, bé, ja li ha dit el portaveu d’Esquerra Unida-Els
Verds, que ens parla de pagesos al cent per cent a la
interpelAlació i avui ja matisa, avui ja matisa bastant; avui si que
ja ens parla dels altres, dels que no es dediquen al cent per
cent, però a la interpelAlació ho remarcava, els que es dediquin
al cent per cent. No és aquesta la congruència que esp eram de
vostè.

També proposa que es puguin construir instal Alacions
lligades a les explotacions. A les actuals directrius, a la
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definició d’activitats regulades a la matriu, sector primari, es
deixa ben clar que les activitats de caràcter extensiu inclouen
construccions necessàries per desenvolupar les diferents
tasques lligades a l’explotació; i a les activitats de caràcter
intensiu inclou les construccions i instal Alacions pròpies
d’aquestes activitats, hivernacles, infraestructures de rec,
granges, magatzems, etc. És a dir, no són els equipaments, els
equipaments no van referits al sector primari; els equipaments
són equipaments en sòl rústic, però, per exemple, de temes
recreatives o d’oci, no va referit al sector agrari. Aquestes
darreres, les de caràcter intensiu, passen a estar condicionades
pels PTI, però no estan prohibides.

Quant al tercer punt, també em crida l’atenció que vostè
s’aixequi com a defensor dels consells insulars i els fermi de
peus i mans, condicionant-los que acceptin unes
determinacions contengudes a les actuals directrius. Si els
consells insulars són majors d’edat, deixi que zonifiquin, deixi
que delimitin les AIA, no els obligui a reconèixer, a acceptar
aquests devuit municipis sencers a una zona cerealística, que
és una forma massiva de definir, de delimitar, que no és bo.

I per anar finalitzant la meva intervenció, permeti que li digui
que tots dos sabem i tos els que estam aquí sabem que la seva
proposta, encara que temporània i legítima, és conjuntural, ja li
vàrem dir quan vàrem debatre la interpelAlació. L’ànsia
subjacent que a vostè el mou a presentar aquesta moció, més
que els pagesos puguin fer un habitatge de nova planta a àrees
protegides, no li descriuré amb les meves paraules, vostè mateix
ho ha dit avui i vostè ho va dir el dia de la interpelAlació quan va
sortir als passadissos d’aquesta cambra, vostè, la intenció, amb
paraules seves, és escenificar, visualitzar que Unió Mallorquina
no està d’acord amb això i que Els Verds tampoc no estan
d’acord amb això, i amb paraules textuals seves: visualitzar que
el Sr. Antich ha perdut la majoria parlamentària, aquest és el
vertader leiv motif de què vostè presenti, no és que vulgui
evitar el debat i no és que s’hagi d’evitar el debat parlamentari
damunt les DOT, a això no li faré contrari, però el seu leiv motif
d’aquesta moció tots el coneixem. Què li pica, Sr. Font, els
pagesos o el pacte de progrés? Els pagesos o el pacte de
progrés, això és que ha d’aclarir.

Intenta aconseguir millores a la seva situació emprant el que
sigui, avui pagesos i demà el colAlectiu que sigui, són vostès
qui empra els pagesos com a projectil per obrir fissures en el
pacte de progrés és vostè, Sr. Font; i els pagesos es mereixen
molt més respecte. Per tant, avui votarem en contra de la seva
moció, mentrestant intenti madurar aquesta proposta que, ara
per ara, està molt verda.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista. Sr.
Font, supòs que vol intervenir per contradiccions.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Cànoves, els pagesos a mi m’ocupen, el pacte em preocupa, és
una diferència molt important; fins i tot estic preocupat d’estar
preocupat per les preocupacions del pacte, perquè el normal és
estar ocupat per les feines de la gent, però tengui clar aquest
tema.

Per l’altra qüestió, jo crec que vostès no s’han llegit les
DOT que estan en vigor. La disposició transitòria vuitena diu
que fins que no s’aprovin els plans territorials parcials
corresponents, es consideraran àrees agràries les següents. Sí
que és ver que el punt número 3, i jo no tenc cap problema en
modificar-lo, perquè el punt número 3 pareix que ha de quedar
fix que siguin les àrees de la disposició transitòria vuitena;
quines són aquestes àrees que hi ha aquí? Les mateixes àrees
que s’ha tornat negociar a l’Objectiu 2, les àrees que tenien
subvenció del 5B, les àrees que han aconseguit que molta gent
que no fa feina quasi gens al camp o un percentatge de la seva
jornada mensual han rebut una sèrie de subvencions i
mantenen les finques. Això el Partit Popular no ho va fer perquè
sí, de totes formes està claríssim que seran els consells insulars,
a l’article 20 diu que les àrees d’interès agrari seran delimitades
pels plans territorials parcials corresponents. I això no és
perquè sí, i clar que tots els municipis ja ens va anar bé poder
defensar davant Europa, per la renda que tenien tots els
municipis del pla, poder tenir fons del FEOGA, del FESE o del
FEDER a l’any 94; que, per cert, vostè d’acord que estava a
l’Objectiu 2, Sr. Cànoves, però n’hi ha molts d’aquests devuit
municipis que diu del pla que estaven al 5B. Ja no ho recordam?
No tenim memòria?

I més li diré, diu clarament, les AIA, les àrees d’interès
agrari, per a les àrees d’interès agrari definir mesures que
protegeixin el potencial productiu del sòl, la permanència de
l’arbrat, els incentius per a les activitats agràries i la millora de
les rendes rurals. Això és la finalitat, si això passa per què hi
hagi una casa, hi ha una casa, quin problema hi ha? A vostè el
que li hauria de preocupar i a tots és la protecció de les
activitats i de l’ús de les àrees d’interès agrari. I vostès xerren
d’urbanitzacions, tal i qual, la de Pollença, Sr. Cànoves, el Sr.
Triay és qui ho va projectar, tot són bolets il Alegals, Sr.
Cànoves. No es va equivocar el poble pollencí, es va equivocar
qui ho va planificar, 7.000 milions tenen ara cada any. Ja està
bé, li contin aquesta bilonga a un altre.

Esquerra Unida, miri, tothom parla de les DOT i que en
parlen aixecaríem la mà tots els diputats i diputades d’aquesta
cambra, però que s’hagi llegit les DOT, Sr. Ramon, sé cert que
no arribaríem a sis, del primer punt al darrer, segur, i tothom
parla de les DOT. Miri, vostè em diu que el pacte no és la bíblia,
perfecte, i vostè reivindica que Unió Mallorquina hauran de
votar la modificació perquè vostès deien que el sòl rústic ho
havien de protegir; miri, jo no som d’Unió Mallorquina, no ho
som d’Unió Mallorquina, ja els ho contarà a ells, a mi no m’ho
conti, el que jo li dic és que si modifica tengui en compte això.
I tant vostè, sobretot, i el PSOE s’han ficat en el tema dels
pagesos, si jo he canviat el cent per cent, al 50 o al 40 o al 60;
miri, a mi em preocupa poc si és el 100, el 80, el 90 o el 60, a mi
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em preocupa que Balears d’aquí 100 anys segueixi tenint sòl
agrari que sigui d’interès, perquè els que realment han protegit
aquesta terra han estat els pagesos, així de clar.

Es concentrin en això, es concentrin en això, més senzill; és
a dir, no diguin si aquell només el 30%, si és el 30% i aquest
senyor ha sembrat vinya i està fent coses amb la Conselleria
d’Agricultura o aquest senyor està fent una explotació
ecològica, com un alemany no pot comprar per ser pagès? Els
he dit abans a una pregunta que he fet, que és molt important
marcar la divisòria en temes d’immigrants, en temes
d’estrangers, en temes de persones en el món, ni alemanys, ni
mallorquines, ni eivissencs, ni formenterers, ni menorquins, ni
sud-americans, ni russos, un alemany, si compra una finca, -
que, per cert, quan nosaltres governàvem, si comprava una
finca un alemany, un enrenou de mil dimonis, han comprat la
finca més grossa de Balears i no passa res, i governen ells-, un
alemany, si compra una finca, com un rus, si compra una finca,
o com un senyor d’Extremadura, si compra una finca, -Sr.
President és que han dit aquí això abans, m’explic- i vol fer de
pagès i cuida i la terra continua essent d’interès agrari, ho ha de
poder fer. Per què? Que no hi hagi postures totalitàries, que no
són bones per als nostres fills, he dit abans a una pregunta que
he fet a la consellera Caro; el que passa és que tal vegada són
rendibles en el moment.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vagi acabant, per favor.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, vaig acabant. Miri, jo no he canviat en aquest sentit, si
l’altre dia vaig xerrar del cent per cent, jo xerr de les àrees que
puguin estar protegides han de poder aquests pagesos que les
protegeixen o aquestes persones que tenen les explotacions fer
un habitatge.

Miri, Sr. Alorda, i acab, vostè em diu que pot resultar
extemporània aquesta moció. És ben actual, miri si és actual que
és evident que hi ha discrepàncies entre membres del pacte; ja
he dit que a mi em preocupen aquestes, a mi m’ocupen les de la
part de l’agricultura, i lògicament el Partit Popular ha estat aquí
presentant aquest tema. Jo el que li agrairia és que seguissin
defensant el segon punt, Sr. Alorda, com vostè ha dit, si vostè
creu que no s’ha modificat res, ho segueixin defensant fins al
final, hi estarem d’acord.

També estic molt content del que ha dit de l’altre punt, estic
content de coincidir en aquest debat, ja ho vaig dir l’altre dia a
la intervenció, amb coses amb el PSM respecte d’aquest sentit.
Em pareix bé, la intervenció que ens quedarem el Partit Popular
després de la moció, és la intervenció del PSM, i lògicament
amb tranquilAlitat perquè el conseller també és del PSM. Però el
que hem vengut a xerrar aquí i ens ha ocupat avui són els
pagesos. I li puc dir una cosa, no hem intentat muntar cap
enrenou, ho hem fet amb seriositat; de totes formes els ho diré:
aquesta batalla la guanyarem.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font, amb la seva intervenció queda
substanciat el debat de la moció, i ara procediríem a la votació
de la mateixa. Senyores i senyors diputats, poden procedir a
votar.

Resultat de la votació: vots favorables, 27; vots en contra,
30; abstencions, cap. En conseqüència, queda rebutjada la
moció presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció d’habitatges unifamiliars i altres actuacions
referides a àrees d’interès agrari.

III. Debat del Dictamen de les propostes de conclusions de
la Comissió no permanent d'investigació sobre adquisició de
finques i terrenys per part de l'administració autonòmica.

Passam a continuació al debat del dictamen de propostes de
conclusions elaborat per la Comissió no permanent
d’investigació sobre l’adquisició de finques i terrenys per part
de l’Administració autonòmica, al qual s’ha presentat un vot
particular, el 3548. Tant el dictamen com el vot particular han
estat oportunament repartits als grups parlamentaris d’aques ta
cambra d’acord amb el que preveu l’article 69 del Reglament.

Grups que vulguin intervenir a favor del dictamen? Sr.
Ramon, en nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista té la
paraula.

Sr. Ramon, té la paraula per deu minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, potser aquest debat també
sigui una mica extemporani perquè ha passat bastant de temps
des del moment -a principis de l’any passat- quan el Grup
Parlamentari Popular va organitzar una gran campanya amb
acusacions molt greus contra la compra per part del Govern de
les Illes Balears de les finques d’Aubarca i Es Verger. 

A més d’aquesta campanya, bàsicament en premsa, hi va
haver quatre preguntes parlamentàries i dues solAlicituds de
compareixença, de la consellera de Medi Ambient i del conseller
de Turisme. Durant elles, el Grup Parlamentari Popular va
demanar la constitució d’una comissió d’investigació. El ple del
Parlament del 9 de maig del 2000 va rebutjar aquesta creació,
però voldria deixar ben clar -perquè en el vot particular això no
ve ben reflectit- que a pesar que es rebutjàs hi ha va haver una
proposta que va fer aquest mateix portaveu d’acceptar la
creació, sempre que el Grup Parlamentari Popular acceptés que
l’abast de la comissió arribàs a la compra de la finca..., perdó, de
la seu de la Conselleria d’Agricultura. Això s’oblida, i s’oblida
també, o es diu una cosa que no és certa en el vot particular del
Grup Parlamentari Popular, que diu que la creació d’aquesta
comissió es va fer amb el seu vot favorable. No, senyors,
vostès votaren en contra; si no vagin al Diari de Sessions.
Comencen bé, i llavors les conclusions a què arriben vostès
totes van en aquesta mateixa línia, és a dir, a partir de la primera
cosa que diuen, que no és certa, continuen.
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Però bé, vegem una mica quines eren les acusacions que es
feien sobre la compra d’Aubarca i Es Verger i una mica rebatre-
les, com es fa a les conclusions que han presentat els grups de
la majoria. Bé, començaven dient que les finques no tenen cap
valor ambiental, es podrien trobar moltíssimes finques amb els
mateixos valors, no es va fer la compra per concurs, es va pagar
un sobrepreu per les finques, les finques havien perdut valor a
conseqüència de la Llei 9/99, s’havien fet valoracions
econòmiques amb posterioritat a la presa de la decisió de
compra i com per justificar-la, i que els informes de valoració
encarregats pel Govern no són de fiar. A més, deien, es pagaren
abans d’haver-se fet.

En relació a aquests temes varen arribar a dir coses molt
fortes. Deia el Sr. Flaquer en el ple del 9 de maig del 2000,
acusant l’arquitecte que havia fet la valoració externa: “Visita
la finca dia 4 de gener, fecha de emisión del informe 4 de
gener. Envien un arquitecte a la finca, una finca enorme; han
anat al Registre, al Cadastre, i en un dia s’asseu a l’ordinador i
ja ho ha escrit tot, ho ha escrit tot en un dia i, per cert, per cert
haurem d’entrar també en aquest tema, un pagament als que
han de valorar aquestes finques, que es paga i s’aprova abans
d’haver-se fet”. Això deia, i acaba amenaçant: “N’entrarem, en
aquest tema, i ja els anuncii que també haurem de riure sobre
aquest informe, ja n’haurem de riure, que es vagi preparant el
que l’ha fet, que es vagi preparant”. Això deia. Bé, aquest que
l’havia fet va comparèixer davant de la comissió perquè ho
varen demanar els grups de la majoria, i la veritat és que davant
la seva explicació tan absolutament convincent, el que va
correspondre al Grup Parlamentari Popular és demanar
disculpes. No se n’ha tornat a parlar, d’això.

Una altra afirmació molt recurrent que es feia per part del
Grup Parlamentari Popular, i torn a citar aquí al Sr. Flaquer, és
que ells abans sempre feien les compres per concurs.
Textualment i del Diari de Sessions: “Jo he de recordar que la
compra de finques públiques que també es varen fer per
governs anteriors, varen ser sempre adquisicions, o en la major
part dels casos, per no dir sempre, a través de concurs públic”,
Comissió de Turisme de 23 de març. Bé, idò vegem una mica
com han quedat aquestes coses en el que ha quedat demostrat
a la comissió. Examinada la documentació hem pogut
comprovar que de les 23 compres per valor superior als 50
milions de pessetes que es varen fer a l’època del govern del
Partit Popular, 15 varen ser directes, dues per expropiació, una
en subhasta pública, una per negociació sense publicitat, i
quatre, només quatre, per concurs públic, i encara una d’elles,
la de Can Marroig, que va ser un concurs fals tal com es veurà
més endavant.

Ara ens hauríem de preguntar: i per sustentar aquestes
afirmacions tan rotundes sobre valoracions incorrectes, varen
demanar alguna compareixença o alguna documentació? Idò no,
no en varen demanar cap; les úniques que es varen produir va
ser perquè ho demanaren els grups de la majoria. Però tal
vegada el Grup Parlamentari Popular, que en això no va ser molt
rigorós, ho va ser el tema de la famosa taxació pericial que havia
de demostrar que s’havia pagat un sobrepreu, i va demanar que
es portàs aquesta taxació, que compareguessin els seus autors
i que ho poguessin explicar? Idò tampoc. Potser pensaven que

si això es produïa hauria quedat molt clar que es tractava d’una
taxació hipotecària, encarregada per un banc davant la
solAlicitud d’uns clients que demanaven un préstec, i tots
sabem com es van aquestes valoracions, sobretot si, com es va
demanar després, el banc no tenia cap intenció de concedir
aquest préstec. Doncs això era la gran base argumental.

Bé, una vegada parlat (...) del que no va demanar el Grup
Parlamentari Popular, vegem què va demanar. Va demanar una
compareixença fonamental, que havia de ser molt aclaridora, ni
més ni manco que el director de l’oficina bancària que havia
negociat, suposadament, el préstec amb els particulars que
tenien una opció de compra sobre la finca d’Aubarca, però se’n
dugueren, i ens enduguérem tots, una gran sorpresa: resulta
que la persona en qüestió, a pesar de ser treballadora de banca,
mai no havia estat director d’aquella oficina ni havia tengut
tractes comercials amb aquestes persones, i ni tan sols les
coneixia. Poques vegades s’haurà vist en aquest parlament un
ridícul com el que va fer el Grup Parlamentari Popular en aquell
moment. Les altres persones que comparegueren a solAlicitud
del Grup Parlamentari Popular foren: la titular de l’opció de
compra i el seu representant, colAlaborar o empleat, que sembla
ser que totes aquestes coses era. I cap més, cap ni una
solAlicitud més per basar les seves afirmacions. De totes
maneres resulta molt sorprenent que fos necessària la presència
d’aquest representant de l’empresa alemanya, ja que en tot
moment el Grup Parlamentari Popular i especialment el seu
portaveu, el Sr. Flaquer, actuaren com a autèntics representants
i defensors dels interessos d’aquesta empresa privada.

Del valor ambiental d’Aubarca i Es Verger, així com de la
possibilitat que haguessin perdut valor, crec que no tendré
temps. Jo en parlaria a la segona intervenció si és possible, per
passar a la segona compra examinada per la comissió: la seu de
la Conselleria d’Agricultura del carrer Foners.

La veritat és que el primer que hauríem de dir és que es
comprèn perfectament que en el seu moment el Grup
Parlamentari Popular no acceptés la creació d’una comissió
d’investigació. Vist el que hem vist ara, ens podem imaginar
què hauria pogut descobrir la comissió en el seu moment. De
totes maneres, aquesta actual no ha pogut substituir la feina
que s’hauria pogut fer en el seu moment ni exigir les
responsabilitats polítiques que d’una manera evidentíssima es
produïren, s’ha hagut de limitar a constatar les importantíssimes
irregularitats que es varen produir en aquesta compra, la
desproporció entre el preu pagat per a aquest immoble en
relació a d’altres, i la manca de justificació de les comissions
pagades, o del propi procediment de compra. En qualsevol cas
ha estat un bon exemple per comparar com es feien les compres
d’abans i com es fan en aquest moment.

Hi ha hagut una gran coincidència entre tots els
compareixents, i just pareixia que repetissin una lliçó ben
apresa, en la urgència d’abandonar l’antiga seu de la
Conselleria d’Agricultura perquè no reunia les condicions
adequades. El que passa és que aquesta argumentació es
basava de manera general i es pot dir quasi exclusivament en el
fet que era bastant inevitable perquè l’aire condicionat no es
podia encendre perquè saltava la instalAlació elèctrica. Realment



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 72 / 23 d'octubre del 2001 3113

 

sembla una mica exagerat que davant aquestes condicions que,
evidentment, eren dolentes, sigui necessari procedir a aquesta
compra, més tenint en compte que hi havia altres conselleries
que encara estaven en situacions pitjors.

Un altre aspecte que voldríem dir és el preu. Curiosament,
en el moment que el conseller d’Agricultura fa la solAlicitud a
Presidència que necessiten un edifici, la solAlicitud coincideix de
manera quasi milAlimètrica amb la proposta, amb l’oferta que
havia rebut el president de la comunitat molts pocs dies abans
per part d’un agent immobiliari, i el preu pel qual s’ofereix,
encara se’n paga més, i no vull entrar en aquest debat que va
ser molt llarg, de metres i tal, però sí citar algunes coses. El
Grup Parlamentari Popular, en les seves conclusions, diu que
en aquells moments, moments de crisi a la construcció, i havia
poca oferta. Sí, és cert, el que obliden és que encara hi havia
menys demanda, i que normalment els edificis es venien a un
preu molt més baix del que estaven a la primera oferta; si no
tenim l’exemple molt aclaridor de l’edifici del Banc de
Santander, primera oferta per ubicar allí la Conselleria
d’Agricultura, que justifica que era més car que el del carrer
Foners, però es va acabar venent molt més barat, a pesar que
era un edifici de molta més qualitat, molt més barat que l’edifici
del carrer Foners.

No sé si tenc temps... Can Marroig, simplement no
qüestionam, i a més s’aporten retalls de premsa perquè es vegi
que ningú no va qüestionar la compra de Can Marroig. El que
passa és que ha quedat absolutament demostrat, com tots
sabíem, que va ser un concurs fals, que era una decisió presa,
predeterminada, i que varen pagar bastant més del doble del
que han costat Aubarca i Es Verger. Així i tot, i és comprovable
aquí, ningú no va qüestionar la compra de Can Marroig.

En general podem dir com a conclusió d’aquesta comissió
que les compres que es facin de finques que tenen un gran
valor ambiental, o d’immobles urbans amb valor històric, per
posar un exemple, sense anar més lluny, si un volia comprar el
Círculo Mallorquín per a la seu del Parlament, aquestes coses
s’han de fer amb una negociació i, si s’arriba a un bon preu com
va passar a Aubarca i Es Verger i com ha passat altres vegades,
es fa i es compra. El que no està justificat, pensam nosaltres, és
que quan simplement es vol un edifici d’oficines que no es faci
aquest concurs públic i s’acabi pagant un preu molt superior al
valor de mercat i, a més, amb unes comissions que mai no s’han
explicat.

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, membres del Govern presents en aquesta cambra, puj
aquí per dir dues paraules sobre el perquè el nostre grup

parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista es mostra a favor del
dictamen sobre les conclusions de la Comissió no permanent
d’investigació relativa a l’adquisició de finques i terrenys per
part de la comunitat autònoma.

En principi vull recordar que ara fa més d’un any que, a
proposta del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista,
es va crear aquesta comissió d’investigació en aquesta mateixa
sala de plens dia 26 de setembre de l’any 2000, i que era sobre
adquisicions d’immobles per un import igual o superior als 50
milions de pessetes efectuades per la comunitat autònoma des
de l’any 1983, des que es va crear i constituir aquesta comunitat
autònoma. M’agradaria dir dues paraules sobre quatre
d’aquestes adquisicions i llavors intentaria estendre’m una
mica més en una d’elles.

Respecte de la compra d’Aubarca i Es Verger en el terme
municipal d’Artà, hem arribat a la conclusió que aquesta
comissió d’investigació ha pogut constatar i confirmar que els
fets comprovats documentalment s’ajustaven a la informació
que el Govern ja ens havia donat. Havia estat dia 29 de
novembre del 99 quan el conseller de Turisme va proposar a la
Comissió Interdepartamental de Turisme la compra de les
finques d’Aubarca i Es Verger perquè fos elevada al Consell de
Govern, que la va aprovar dia 8 de febrer d’enguany.

Respecte de Can Marroig, a l’àrea de Ses Salines de l’illa de
Formentera, hem vist que apareix com una de les primeres
propietats que adquireix la comunitat autònoma a Formentera
l’any 1997, i veim que això es fa mitjançant una compra
negociada directament amb la propietat en lloc de prendre’s la
forma de concurs públic.

Respecte de la compra de Cala Mondragó, uns 1.950 milions
de pessetes a finals de l’any 89, veim que hi ha una proposta
parlamentària de declaració de Mondragó com a àrea d’especial
interès, que s’inicien gestions per a la compra d’un 15%
d’aquest espai i que això es fa mitjançant adjudicació directa
amb un compromís de compravenda privat sense cap acord
previ del Consell de Govern.

Quant a la finca d’Es Torretó, una finca de Menorca de poc
valor i interès mediambiental, és adquirida per la Conselleria
d’Agricultura mitjançant compra directa pel preu de 60 milions
de pessetes, unes 100 pessetes el metre quadrat.

Però m’hauran de permetre que com a membre del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, vulgui incidir
sobretot en la compra que es va fer de l’edifici del carrer Foners
i que va ser transformat en seu de la Conselleria d’Agricultura
i Pesca, perquè nosaltres no podem ni volem deixar de recordar
que en aquesta mateixa cambra va ser l’any 1996 quan el nostre
grup parlamentari ja va solAlicitar la creació d’una comissió
d’investigació sobre la compra d’aquest edifici ubicat en el
carrer Foners de Palma. Nosaltres volíem arribar a conèixer amb
molt més detall com s’havia duit a terme aquella compra
realitzada a l’empresa Edisalam SA, amb una operació que havia
estat iniciada pel president Cañellas dia 20 de gener de l’any 91,
justament en dia de festa a Palma, que havia estat resolta en
pocs dies, el següent dia 28, i que el Consell de Govern,
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justament en absència del mateix president Cañellas, havia
aprovat dia 21 de març ara fa més de 10 anys.

Demanàvem en aquella ocasió, i d’això en fa cinc, d’anys, la
creació d’una comissió d’investigació, després que havíem
demanat la compareixença del conseller d’Agricultura perquè
explicàs davant aquest parlament totes les vicissituds que
havien acompanyat l’adquisició d’aquell immoble. Nosaltres
havíem constatat la manca de voluntat del govern del Partit
Popular de donar cap casta d’explicació, i a la sessió plenària de
dia 8 d’octubre de l’any 1996, ara fa cinc anys, aquella proposta
parlamentària va ser rebutjada per aquest parlament amb els 28
vots a favor i els 29 en contra del Grup Parlamentari Popular. No
hi hagué, en conseqüència, l’any 96 cap comissió
d’investigació parlamentària durant el govern del Partit Popular
sobre un assumpte que sempre s’havia mantengut dins l’ombra
i dins la foscor. Enguany sí, l’any 2001. Ha hagut d’arribar el
primer govern progressista i nacionalista a les nostres illes
perquè s’arribàs a tractar en comissió parlamentària un
assumpte que nosaltres creim que s’hauria d’haver tractat amb
molta més diligència ara fa cinc anys, quan ho demanava un
grup de l’oposició.

El pas del temps, de tant de temps, de tant de temps, no ha
impedit que les persones que han comparegut davant la
Comissió d’investigació hagin fet una mica més de llum sobre
aquells aspectes que romanien embullats. Gràcies a aquelles
intervencions orals, s’ha pogut comprovar que no poques de
les indicacions que fèiem fa cinc anys eren certes. Primera,
només per esbrinar-ne algunes, perquè n’hi havia moltes, però
la primera, que amb la tramitació d’aquesta operació de
compravenda va ser reiterat i persistent l’intercanvi de
documentació entre diversos departaments governamentals
sense passar pels registres oficials. Segona, que la compra
d’aquell edifici va ser molt mal gestionada des de la Presidència
del Govern; fins i tot el mateix director general reconeixia que,
d’haver-ho fet així en una empresa privada, no hi hauria durat
ni un dia més. Tercera, que l’adquisició d’aquell immoble del
carrer Foners va costar al Govern balear una quantitat global
que va representar quasi el doble de les pessetes que havia
costat l’altre meitat de l’edifici venut a particulars; sortia a unes
194.000 pessetes el metre quadrat l’any 91.

Quarta, que la certificació de les obres de reforma que s’hi
varen realitzar no va ser signada per l’arquitecte de Patrimoni,
com pertocava, sinó que anà a càrrec del secretari general
tècnic de la Conselleria d’Agricultura, que era un càrrec polític,
de confiança del president Cañellas. Cinquena, que esdevenien
inexplicables determinades transaccions, com és el cas del
pagament que va fer el Govern amb un local valorat en 8 milions
de pessetes que posteriorment tornà a comprar per 34 milions.
Sisena, que resultaren incomprensibles els motius pels quals el
Govern balear havia pres la decisió d’adquirir aquell edifici del
carrer Foners que, de fet, no reunia les condicions més
adequades per atendre convenientment el públic, i que n’havia
rebutjat d’altres que se li oferiren i que estaven situats en llocs
més cèntrics, que eren més espaiosos i que posteriorment varen
ser venuts a un preu molt més baix de la meitat d’allò que va
costar el del carrer Foners. Setena, que tot i la ja vigent Llei
11/1990, de patrimoni de la comunitat autònoma, que a l’article

34 ja establia que les compres públiques s’havien de fer
mitjançant concurs públic, la compra de la seu de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca es va fer per adjudicació directa i sense
aquest concurs públic.

Podríem seguir amb alguna de les altres dades que hem
p ogut aclarir a través d’aquesta comissió d’investigació: Que
es va tractar d’unes actuacions que tenien un gran component
econòmic, on s’entrecreuaven estructures administratives i
enginyeries financeres altament opaques i envitricollades, eren
macroestructures d’una enorme complexitat tècnica i econòmica
que feia difícil arribar a esbrinar què hi havia darrere; s’hi
trobaven involucrats grups empresarials diversos amb múltiples
interconnexions. Ni amb les proves documentals consultades
no s’ha pogut arribar a aclarir quines han estat totes les
destinacions efectives de tots els pagaments efectuats per la
Tresoreria de la comunitat autònoma en aquest concepte.

Per això nosaltres arribam a la conclusió, i per això donam
suport a aquest dictamen, arribam a la conclusió que l’operació
de compravenda de la seu de la Conselleria d’Agricultura a
l’entitat Edisalam SA va ser feta directament des de la
Presidència del Govern, va ser feta amb moltes presses, va ser
feta amb molt poca cura, i va ser feta amb gens d’encert, i
nosaltres creim que aquest parlament té el dret i l’obligació de
controlar l’acció del Govern. Lamentablement el Grup
Parlamentari Popular, en el seu moment va impedir que s’exercís
aquest dret i que es complís amb aquesta obligació negant-se
a la creació d’una comissió d’investigació que ho aclarís tot.

Els grups parlamentaris que donam suport al govern del
pacte de progrés hem actuat d’una manera molt distinta i hem
volgut donar suport a la creació d’una comissió d’investigació
parlamentària que ha pogut treballar sobre l’adquisició de
finques públiques per part d’aquesta comunitat autònoma, i
aquí creim nosaltres que hi ha una diferència fonamental en la
manera d’exercir el govern en aquesta comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. La Sra. Armengol, en nom del Grup Socialista, té
la paraula per deu minuts.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, Sr. Flaquer, un home sempre és esclau de les seves
paraules, i jo crec que vostè, en el tema d’Aubarca i Es Verger,
va voler dir tantes coses grosses per desprestigiar el govern del
pacte de progrés, que al final ha quedat engrunat perquè amb
la comissió d’investigació no ha pogut demostrar res
absolutament del que vostè anava pronosticant pels mitjans de
comunicació.

Aquesta comissió d’investigació, que no va ser aprovada
a la primera solAlicitud que va fer el Partit Popular, nosaltres,
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com a Grup Parlamentari Socialista ja vàrem dir en aquell
moment que enteníem que la compra d’Aubarca i Es Verger era
una gran obra que feia el Govern de les Illes Balears i que no
teníem res a investigar perquè tot estava prou clar i prou
evident, com així ha quedat demostrat amb la feina i amb la
tasca d’aquesta comissió d’investigació. De totes formes es va
donar suport a una comissió d’investigació més àmplia.

Nosaltres ja vàrem dir en aquell moment que no estam aquí
per investigar el passat i, per tant, tampoc no faré una llarga
història, sinó per presentar el present i per projectar el futur de
les Illes Balears. La compra d’Aubarca i Es Verger, com dic, una
gran compra, 1.233 hectàrees amb 1.180 metres quadrats de
cases i 680 metres quadrats d’annexos agrícoles, finques
protegides per la Llei d’espais naturals com un àrea natural
d’especial interès, es varen pagar 1.200 milions de pessetes, 100
pessetes el metre quadrat. El Sr. Flaquer a les seves
intervencions sempre posava tres grans arguments en contra
de la compra d’Aubarca; un era l’informe de la valoració
econòmica que, segons ell, no existia, l’altre era el preu excessiu
i l’altre era l’adquisició directa.

Quant a l’adquisició directa -començ per allò darrer- de les
19 finques que va comprar el Partit Popular durant 16 anys de
govern, només quatre per concurs públic, només quatre.
L’explicació de l’adquisició directa és molt clara: el Govern de
les Illes Balears té intenció de fer un parc a la Serra de Llevant;
per fer un parc a la Serra de Llevant s’han de comprar finques
a la Serra de Llevant. Llavors ve una gran contradicció del Partit
Popular, perquè el Partit Popular defensa un parc natural a la
Serra de Llevant només a finques públiques. Quan el Govern
compra finques públiques per poder fer el parc de Llevant en
finques públiques, vostès posen en crit en el cel i diuen no sé
quantes barbaritats. Per tant, l’adquisició directa està més que
justificada amb una finca emblemàtica de Mallorca.

Quant a l’excessiu preu, 100 pessetes el metre quadrat,
nosaltres podem treure grans exemples de preus que s’han
pagat: Can Marroig a 200 pessetes el metre quadrat i després
els faré incís amb un parell de comparacions més.

Quant als informes dels tècnics, els informes econòmics, ho
ha explicat molt bé -jo crec- el portaveu d’Esquerra Unida:
vostès varen haver de demanar excuses a l’arquitecte que havia
fet l’informe de valoració econòmica en una situació bastant
ridícula per als mateixos diputats en aquella comissió;
l’arquitecte va fer la valoració econòmica i ha fet arribar al
Parlament exactament les dades amb les que va fer l’informe de
valoració econòmica, i valorava les finques en 1.518 milions de
pessetes, bastant superior al preu que al final va pagar el
Govern de les Illes Balears. I vostè -ja li ho ha recordat el Sr.
Ramon- va dir: “N’haurem de riure, que es vagi preparant el que
ha fet l’informe”, en el Diari de Sessions . Jo crec que el que
s’ha d’anar preparant per començar a demanar disculpes de la
seva intervenció és vostè, Sr. Flaquer.

Quant a per què el Partit Popular en definitiva no defensa
aquesta compra, nosaltres a la Comissió d’investigació, durant
tota la tasca, hem presentat unes compareixences que
poguessin ilAlustrar la necessitat d’aquesta compra i com s’ha

anat tramitant el procés de la compra. El Partit Popular s’ha
limitat a demanar la compareixença de les persones que tenien
una opció de compra i, per tant, un interès econòmic fort dins
les finques d’Aubarca i Es Verger. Aquesta gent que tenia
aquest interès econòmic fort en les finques d’Aubarca i Es
Verger pensava fer un hotel de cinc estrelles amb 37
habitacions, una envasadora, un restaurant, una cafeteria,
pensava fer pagar als ciutadans de les Illes 800 pessetes per
entrar a visitar les finques d’Aubarca i Es Verger, i això és el
que defensava el Grup del Partit Popular, defensava aquest
interès econòmic, totalment legal però un interès econòmic que
no és l’interès dels grups que donen suport al Govern de les
Illes Balears i que de cap manera és l’interès del Govern de les
Illes Balears. El Govern ha comprat una finca perquè sigui d’ús
públic per a tots els ciutadans de les Illes Balears, res a veure
amb el que defensa, defensava i sempre ha defensat
històricament el Partit Popular, i el que defensam els grups que
donam suport al pacte de progrés en aquestes illes.

Una altra de les investigacions que hem pogut fer és la
comparació amb les compres que es varen fer durant
l’administració autonòmica governada pel Partit Popular. A la
Conselleria d’Agricultura no hi entraré tant perquè s’ha
expressat molt. M’agradaria fer una aturada en el parc natural
de Mondragó, a l’adquisició de les finques de Mondragó.
L’any 84 -faré una mica d’història- es va votar en contra d’una
llei per protegir les finques de Mondragó. L’any 89, quan ja hi
havia els plans especials aprovats i, per tant, ja pujava molt de
preu, després sí que es dóna suport a la protecció de
Mondragó, però amb una curiositat: es dóna suport dia 23 de
novembre però amb la curiositat que dia 14 hi havia un
compromís de compra signat pel Govern de les Illes Balears amb
unes empreses concretes per 1.950 milions que, amb un préstec
de 10 anys, sortien a 3.000 milions de pessetes. Després en el
90 s’aprova la Llei de crèdit extraordinari i s’autoritza
l’expedient de compra directa amb les mateixes condicions que
el contracte de compravenda privat que s’havia fet, dic, un any
abans; un parc natural, es compren les finques de les grans
immobiliàries, suposa el 15% de la superfície, no es compra als
petits propietaris i es fa un parc natural en aquell moment, quan
governava el Partit Popular, a finques privades.

Quant a Agricultura, el mateix que li han pogut dir els altres
portaveus. Ha quedat molt demostrat en aquesta comissió
d’investigació que primer es decideix la compra i després es fa
la valoració econòmica. L’adquisició és directa; nosaltres no
entenem que sigui el millor procediment quan és un edifici
d’oficines, que per tant hi havia altra oferta dins la ciutat de
Palma, una compra que queda evident que va ser molt mal
gestionada: un edifici que s’havia ofert per 550 milions i se
n’acaben pagant 800. Per tant, un preu exagerat que, a més,
enmig hi ha molts d’embulls entre els intermediaris, en els quals
en aquest moment no entraré.

Can Marroig, una altra finca investigada, una finca rústica
Anei a Formentera, que es va pagar a 200 pessetes el metre
quadrat, es va fer un concurs públic a mida per poder comprar
aquesta finca de Can Marroig, perquè segons ha certificat
l’Ajuntament de Formentera no hi havia altra finca que pogués
complir les condicions que es posaven en el concurs que, de
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fet, mesos abans que es fes el concurs públic ja va ser
anunciada la seva compra en els mitjans de comunicació.

I Es Torretó, l’altra finca que s’ha investigat, una finca
sense cap tipus d’interès mediambiental, fa 11 anys que es
varen pagar 100 pessetes per metre quadrat, i no hi havia cap
informe de valoració econòmica.

Per tant, quan feim les comparacions de com s’han
gestionat les compres per part del Partit Popular quan
governava a les Illes Balears i com s’ha gestionat la compra
d’Aubarca i Es Verger per part del Govern de les Illes Balears
actual, les diferències són prou clares i prou evidents. Nosaltres
creim que s’ha estat totalment respectuós i totalment rigorós en
la compra d’Aubarca i Es Verger; no així va ser durant els anys
que governava el Partit Popular en aquestes illes.

Per acabar, només li faré una petita comparació de preus que
s’estan pagant ara per un ministre que té molt a veure amb
vostès, ministre de Medi Ambient, els preus que paga a les Illes
Balears quan compra finques, perquè vostès vegin que 100
pessetes el metre quadrat és un preu barat. L’any 2000, can
Fesol a Andratx, una finca rústica, Anei, com Aubarca i Es
Verger, protegida per la Llei de costes, 16.970 pessetes el metre
quadrat va pagar el Ministeri de Medi Ambient. A finals del
2000 a Menorca, Son Oliveret Vell, a 220 pessetes el metre
quadrat, i a Cala Mitjana el ministre de Medi Ambient va pagar
370 pessetes el metre quadrat, encara amb més gravetat: es
presenta la compra des de la seu del Partit Popular i els
venedors són família del director insular de l’Administració de
l’Estat a Menorca. Per tant, tal vegada li convendria més
investigar aquesta compra al Partit Popular. A finals del 2001,
ara mateix aquests dies veim anunciat que s’ha comprat Raixa
per 1.260 milions de pessetes, va ser oferta al Consell Insular
per 800 milions fa uns anys, per tant, hi ha 460 milions de més,
nosaltres no direm que és un sobrecost, perquè entenem que el
moviment del mercat immobiliari a les Illes Balears és molt fort,
per tant, de 900 a 1.200 no hi ha un sobrecost, però tampoc hi
és a Raixa Sr. Flaquer.

Vostè hauria de pujar aquí avui i fer un acte de generositat,
un acte de rigor i demanar excuses per tot el que ha dit de la
gent que gestiona el Govern de les Illes Balears quan ha
comprat Aubarca i Es Verger, però també els tècnics que han
participat en l’elaboració dels documents, jo crec que les seves
acusacions són molt greus en contra dels tècnics que varen fer
les valoracions econòmiques.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol en nom del Grup Socialista. Grups
que volen intervenir amb un torn en contra? Sr. Flaquer en nom
del Grup Popular.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Assistim
avui en aquesta sessió a la segona de les pantomimes

parlamentàries, derivades de la creació de comissions
d’investigació en aquesta legislatura i dic pantomimes
parlamentàries perquè una comissió d’investigació serveix
efectivament perquè l’oposició utilitzi aquest recurs
parlamentari i aquest mecanisme per investigar la tasca del
Govern, no perquè el Govern amb tota la informació i tota la
documentació al seu abast a l’Administració autonòmica, pugui
investigar a qui en aquells moments estan a l’oposició.

Diu algun dels portaveus que m’ha precedit, que de l’estudi
de l’adquisició de les finques d’Aubarca i Es Verger no s’ha
pogut demostrar res, no s’haurà pogut demostrar res per a
vostès, vostès tenen la veritat d’aquesta comissió i de moltes
d’altres prèviament establerta, tenen la seva veritat dels seus 31
vots en aquest Parlament, però jo crec que efectivament en
aquesta comissió hem pogut conèixer moltes coses que
intentaré explicar avui i aquí en aquesta cambra. És pantomima
parlamentària perquè s’imaginen vostès per un moment que
avui en el Congrés dels Diputats s’estigués fent feina a una
comissió d’investigació que estudiés Filesa, Gal, fons reservats,
etcètera, no tendria cap sentit i molt manco tendria cap sentit
quan ja hi ha fins i tot, sentències judicials sobre alguna
qüestió. L’únic cas, al marge d’Es Verger i Aubarca que ha
centrat l’atenció dels portaveus dels grups que donen suport
al Govern , ha estat el de l’adquisició de la seu de l’antiga
Conselleria d’Agricultura en el carrer Foners, un assumpte que
ha estat sotmès a un procés judicial, a un procés penal del que
en va derivar l’arxiu complet d’aquest expedient.

S’imaginen vostès que en el cas molt poc probable que de
l’assumpte del Gal hi hagués una sentència absolutòria, encara
se’n volgués fer després una comissió d’investigació en el
Congrés dels Diputats? Em semblaria certament patètic,
certament reprovable. De manera que l’únic que és necessitava
investigar aquí eren els punts obscurs, que n’hi ha i molts, de
l’adquisició de les finques d’Aubarca i Es Verger, per part del
Govern de les Illes Balears i que fonamenten el nostre vot
particular que naturalment plantejarem i presentarem en aquesta
cambra. Són efectivament dues les qüestions que sempre ens
han sorprès sobre aquesta compra, l’adquisició directe sense
concurs públic, després de anys i anys dels grups que avui
governen de criticar les compres directes d’anteriors executius
i en segon lloc el preu que es va pagar per aquestes finques.

En relació a la compra directa, varen ser dues les
justificacions que es varen voler esgrimir per part del Govern
per justificar aquesta urgència, que va justificar insistesc la
compra directa. Primer es va dir que estaven davant l’intent
d’evitar una operació d’especulació dins el mercat alemany, en
relació aquestes finques, de les declaracions que s’han produït
en el si de la comissió i fins i tot, les que es recullen en el propi
dictamen de la majoria parlamentària, es recull perfectament que
allò que pretenien fer aquells particulars que tenien una opció
de compra, en cap cas era una operació especulativa, en cap
cas es tractava de comprar i tornar a vendre, en cap cas es
tractava de parcelAlar i urbanitzar aquelles finques, tot el
contrari, fer un projecte integral, respectuós amb el medi
ambient, que va ser explicat en el seu moment en el si de la
comissió parlamentària.
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De manera que les explicacions que inicialment va donar el
Conseller de Turisme per justificar aquesta compra directa,
evitar especulació, eren falses d’arrel. Com tampoc es podia
justificar aquesta urgència amb la compra directa, amb la
necessitat immediata que els ciutadans d’aquestes Illes
utilitzessin i empressin aquestes finques, perquè quasi dos
anys després de l’adquisició d’aquestes finques, jo no conec
cap ciutadà que hagi visitat les finques d’Aubarca i Es Verger,
com no conec, ni ens han informat de cap Pla d’usos
d’aquestes finques. De manera que tampoc la urgència es podia
justificar des d’aquesta perspectiva, molta publicitat, anuncis
a la premsa, ràdio i televisió, però utilització efectiva, pla
d’usos, explicació del motiu d’haver comprat aquestes finques
i a més una materialització efectiva de l’ús d’aquestes finques,
encara ho esperam. De manera que es podria haver fet un
concurs públic, es podia haver donat oportunitats a altres
propietaris de finques que també tenen una situació pareguda
i similar a la d’Aubarca i Es Verger i en conseqüència aquesta
compra directa, sense cap motiu que justifiqués l’absència de
concurs públic ens fa pensa en un clar afavoriment d’uns
ciutadans en detriment dels altres, hi ha hagut un claríssim
favoritisme d’interessos particulars en aquesta compra
d’Aubarca i Es Verger.

L’altra qüestió és la del preu, 1.200 milions de pessetes,
acordat fins i tot a la pròpia Comissió Interdepartamental, molt
abans dels informes que després vàrem voler vestir aquesta
adquisició. Les nostres sospites comencen quan tenim
coneixement, a més confirmat a la pròpia comissió, els propis
representants legals de l’entitat venedora, va repetir una i altres
vegades que aquestes finques sempre es venien per 800 milions
de pessetes. Si aquestes finques es venien per 800 milions de
pessetes, no enteníem, ni compreníem el motiu de què se’n
pagassin 1.200 i sobretot sabíem, teníem constància, que hi
havia una opció de compra pagada i per tant, ja hi havia una
inversió ja feta per part d’uns ciutadans particulars que
efectivament pagaven 800 milions de pessetes per a aquestes
finques, 800 milions de pessetes, dels quals el venedor en
realitat en rebia molts menys, perquè d’aquests 800 milions de
pessetes s’havien de descomptar unes quantitats en concepte
de préstec personal i un altre en concepte de préstec hipotecari,
en realitat rebia molt menys d’aquests 800 milions de pessetes.

Aquests particulars varen expressar i varen explicar a la
comissió que comptaven amb finançament suficient, d’entitats
financeres alemanyes i d’aquí, de les Illes Balears i a més
disposaven d’un informe fet per una casa especialitzada en
valoracions, Valtécnic SA, que valorava aquestes finques en
958 milions de pessetes i si hi havia modificacions
urbanístiques, com així es varen produir amb la Llei 9/99 de
desembre de modificació de les DOT, aquesta valoració de 950
milions de pessetes s’havia de reduir en un 40%, és a dir, fins
a 575 milions de pessetes. Són aquestes reduccions i a més
l’interès del Govern que en un moment donat i de manera
sobtada entra i es mescla dins l’operació, que fa que aquestes
persones tornin enrera, persones que varen declarar aquí a la
comissió, que no varen voler entrar en un conflicte amb un
Govern que demostrava un excessiu interès en aquestes
finques, perquè naturalment el desenvolupament dels seus

projectes requerien de la colAlaboració de l’Administració
autonòmica.

Finalment idò, el Govern compra per 1.200 milions de
pessetes, és a dir, 400 milions més d’allò que demanaven els
propietaris i quasi 600 milions de pessetes més que allò que va
ressaltar Valtécnic SA, si efectivament es produïa, com així va
ser, restriccions territorials. Es va donar l’explicació que hi
havia una diferència de 1200 a 800 milions de pessetes pel fet
que si ho comprava un particular el cost fiscal era 0, en canvi si
ho comprava l’Administració autonòmica hi havia un cost fiscal
que justificava 400 milions de pessetes de diferència. En el
nostre vot particular explicam detalladament com l’article 108 de
la Llei del mercats de valors, deixa ben clar que també quan es
compra una societat, que era el que feien aquests particulars i
es compra el 100% d’aquesta societat i aquesta societat té més
del 50% amb immobles, no hi ha cost fiscal 0, també
naturalment hi ha un cost fiscal que s’ha de pagar per aquesta
transmissió patrimonial.

De manera que cost fiscal 0, res, hi ha i segueix havent-hi
una diferència de 400 milions de pessetes injustificables. Com
també és absolutament injustificable que l’explicació que donen
sigui, si és que fos veritat, jo he intentat demostrar que no és
així, varen pagar el cost fiscal al particulars, és que encara això
seria molt més greu, si efectivament fos cert el que varen voler
explicar vostès a la comissió, es pagaven 400 milions de
pessetes més, perquè hi havia un cost fiscal, seria certament
reprovable i censurable, com així ho feim constar en el nostre
vot particular que l’Administració pública, que l’Administració
autonòmica pagui imposts, pagui el cost fiscal a un particular.
És a dir, a aquests sentors que algun tipus de relació devien
tenir amb els que varen participar en aquesta operació, per un
costat li compren directament la finca sense concurs públic,
sense donar l’oportunitat a altres persones i per una altra li fan
un segon favor pagant-li el cost fiscal que va representar la
venta d’aquesta finca. Em sembla absolutament vergonyós i
lamentable que el Govern de les Illes Balears es dediqui a pagar
imposts i cost fiscals de particulars...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer vagi acabant.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Acab, Sr. President. Reincidir i tornar a reafirmar el fet que
hi ha hagut una compra amb molt poca llum, moltes ombres, allà
on hi hagut un sobrepreu claríssim, com ha quedat demostrat
a la comissió i a més hi ha hagut una gran est afa publicitària del
Govern de les Illes Balears. El Govern de les Illes Balears, ja ho
he dit abans, l’únic que ha fet ha estat fer publicitat, informar,
fer grans campanyes publicitàries d’aquestes finques, plans
d’usos ni un i fins i tot, quan donaven a conèixer aquestes
finques enganyaven els ciutadans, perquè ens varen fer creure
que varen comprar unes finques amb platges verges i també
durant la comissió es va poder demostrar que aquestes platges
verges, anunciades per televisió pel Govern, segueixen sent
propietat d’una altra empresa privada.
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Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer en nom del Grup Popular. Torn
de rèplica, grups que volen intervenir? Sr. Ramon en nom del
Grup d’Esquerra Unida i Ecologista té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé agrari
aquest to de bon alAlot que avui ha tengut el Sr. Flaquer, encara
que les argumentacions i acusacions tan fortes han
desaparegut, segueix arribant a les mateixes conclusions, avui
va de bon alAlot, però no varia les conclusions, a pesar que li
han desmuntat gran part dels seus arguments.

Bé, una cosa això de pantomima parlamentària, ja està bé en
aquestes alçades. Vostès han tengut cap impediment per
investigar tot el que han volgut, tota la documentació que han
volgut d’Aubarca i Es Verger? Ho han tengut o no? Veritat que
no? Que passava a altres èpoques, els grups de l’oposició
tenien aquestes possibilitats de demanar compareixences i
demanar documentació? Vostès aprovaven comissions
d’investigació? La veritat incloure alguna altra cosa, només per
alguna comparació una mica aclaridora, no s’ha volgut fer sang
del passat, només alguna petita comparació, perquè clar quan
vostès diuen, és que nosaltres les compres sempre les fèiem per
concurs i un mira quines compres es feien, quan vostès
asseguraven rotundament a Cama Roja es varen poder
presentar altres propietats i tenim la certificació de l’Ajuntament
de Formentera que no hi havia altra propietat amb aquelles
condicions, però a més un any abans ja havia anunciat aquell
diputat del seu grup, d’aquest Parlament que tenia molt d’èxit
per Argentina, ja havia anunciat que el Govern ho compraria.
No parlin de pantomimes parlamentàries i aquestes coses.

Bé, això de no investigar el passat, jo no ho sé, però em
sembla que a una comissió d’investigació que hi ha ara en el
Congrés dels Diputats i que les pica una mica, vostès volen
anar cercant coses de molt més enrera que això que es feia aquí.
Adquisició directe sense concurs, jo pretenia explicar que quan
hi ha una oferta que ve a bon preu i una finca que interessa està
justificat en tots els tràmits, demanam a la Comissió
Interdepartamental de Turisme si li sembla bé i després fent la
valoració i comprovar si les valoracions diuen que allò val el
que demanen els propietaris i això és fa així, vostès ho han
intentat girar i dir no sé quines històries rares es fan
posteriorment, el procediment administratiu és exemplar, ja
m’agradaria que en el cas d’Agricultura una dècima part del
funcionament administratiu s’hagués semblat a aquest, perquè
allò no hi ha per on agafar-ho, en aquest és exemplar.

Una altra qüestió, a Aubarca i Es Verger no hi ha pogut anar
cap ciutadà, jo no sé si ho impedeixen o no, jo desgraciadament
no hi he pogut anar, tenc ganes d’anar-hi perquè no ho conec,
hi aniré abans d’acabar la legislatura. Però el que vostès no
diuen que en aquella opció que tan defensen, no sé per quins

motius d’aquesta empresa particular, la visita seria de 800
pessetes pagant entrada tots els ciutadans i després diuen
projecte integral d’electrificar tota aquella zona, de fer plantes
dessaladores a la vorera de la mar, obrir camins i línies
elèctriques com va dir el batle de 14 quilòmetres, de fer hotels
de 5 estrelles, de fet no sé quantes coses més i vostès defensen
tot això?

El preu, miri i vostès han tengut possibilitats si volien més
documentació, més aclariments, aquí hi ha uns propietaris que
ofereixen una empresa amb càrregues a uns particulars a un
preu i ofereixen a uns particulars, al Govern i a qualsevol
interessat a un altre preu i mai es va variar. El tema del cost
fiscal, no m’hi allargaré massa, jo no ho entenc gaire i crec que
vostès tampoc ho entenen massa, però no em venguin amb el
“rollo”de si és una vergonya, qualsevol propietari que vol
vendre una cosa, diu jo vull guanyar això net i si tenc aquests
imposts jo pujaré el preu i aquest és el preu de venda, no
venguin amb històries, el preu de venda de la finca mai va ser
inferior a com  el va comprar el Govern de les Illes Balears.

Per acabar, crec i estic absolutament convençut i s’adonin
que quan començaren amb les acusacions em varen fer mig
dubtar a veure si no hi hauria alguna cosa. Una compra
absolutament neta i amb les millors condicions que s’han fet
mai a sòl rústic, però vaja que no té comparació, però que volen
vostès un concurs públic i s’ha pagat massa? Si vostès i ara el
ministre fan compres directes a un preu infinitament superior.
Home el Sr. Flaquer trobava que això era una vergonya, jo crec
que sí que aquí hi ha una vergonya, fins i tot del Grup
Parlamentari Popular en aquest tema.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Molt breument voldria intervenir per
dir tres mots de la veritat al portaveu del Grup Parlamentari. En
primer lloc per declarar que aquest Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista reconeix i a més valora positivament que
aquesta comissió s’hagi duit amb tanta transparència i tanta
claredat, nosaltres creim que a uns nivells molt alts i ens dol
que es confongui aquesta transparència i claredat amb allò que
denominava el portaveu del Grup Parlamentari Popular,
pantomima parlamentària.

Diu que una comissió d’investigació serveix perquè
l’oposició pugui controlar l’acció del Govern, ho compartim,
efectivament això és així, però fa falta afegir alguna cosa més,
serveix perquè l’oposició pugui controlar l’acció del Govern, si
aquest es deixa, si no es deixa no serveix i clar, l’any 96 hi va
haver 29 vots en contra del Grup Parlamentari Popular que no
varen deixar que es controlés l’acció del Govern, mentre que
enguany l’any 2001, hi ha hagut 31 vots dels grups que donen
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suport al Pacte de progrés que han dit que sí a una comissió
d’investigació per controlar l’acció del Govern, on és la
pantomima? Nosaltres creim que és una mostra més de
transparència i claredat.

En segon lloc, naturalment que una comissió parlamentària
d’investigació no cerca responsabilitats penals, això ho sabem
tots, cerca responsabilitats polítiques, però no polítiques
personals, responsabilitats polítiques d’un grup parlamentari,
d’una formació política, que encara es manté en actiu, encara és
aquí dins i que va fer unes determinades coses o es va oposar
a fer-les i encara continua aquí dins. És en aquest sentit que
nosaltres creim que s’ha pogut valorar que aquest Grup
Parlamentari Popular quan estava en el Govern va utilitzar el
poder institucional per saltar-se les mateixes normes que ell
havia establert i per afavorir interessos particulars.

En tercer lloc, per informació del Sr. Verger, m’estranya que
vivint tan prop d’Aubarca i Es Verger no hi hagi gent que
efectivament sí va a visitar Aubarca i Es Verger i si no hagués
anat diumenge passat i hagués vist que hi havia un bon munt
d’entitats ciutadanes de Palma, per més senyes, que varen
preparar una bona visita a Aubarca i Es Verger i aquesta és la
darrera que jo conec, però estic segur que no és la primera que
s’ha fet.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. La Sra. Armengol en nom del Grup Socialista té la
paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Flaquer ens segueix enganant discurs rera discurs en el tema
d’Aubarca i Es Verger. Avui després de mesos de feina
parlamentària en la comissió d’investigació, vostè no ha
descobert res de nou, ha copiat el mateix discurs que ens va fer
el mes de maig del 2001, per això no calia fer tanta feina. Com ja
li han dit els portaveus que m’han precedit en l’ús de la paraula,
vostès han tengut l’oportunitat de citar qui han volgut a la
comissió d’investigació i només han fet tres solAlicituds, els dos
alemanys i el director de La Caixa, que no va ser tal director de
La Caixa i li varen haver de demanar perdó i se’n va anar i jo
crec que com a diputada em vaig sentir molt avergonyida per la
ficada de pota del Partit Popular en aquell moment.

Per tant, vostès no han demanat més solAlicituds que les que
varen demanar, totes les que varen demanar els grups li varen
votar a favor. Documentació, no en varen presentar ni una més,
ni aquest informe que vostè cita molt de Valtécnic, no es va
presentar com a part de l’expedient, per tant, no perquè es
queixa de pantomima, quan realment aquí hi ha hagut una
llibertat absoluta per poder investigar, el que passa és que no
han pogut comprovar absolutament res, perquè tot era una
invenció del seu capet Sr. Flaquer per poder acusar el Govern
de les Illes Balears, exactament no sabem molt bé de què.

Quant a l’adquisició directe, ja li he explicat abans, vostès
sempre han comprat amb adquisició directe, ja li he explicat
abans, li he explicat perquè nosaltres creim que aquesta compra
necessitava d’una adquisició directe, perquè es vol fer un parc
natural a la Serra de Llevant i aquesta finca no es pot comparar
amb cap altra, a la comissió un dels tècnics va dir només és
comparable a la finca de Formentor, vostè mateix era present i
ho pot recordar si fa memòria. L’adquisició directe, per tant,
estava prou capacitada, el Ministre de Medi Ambient fa cada
dia compres directes, Partit Popular, si a vostè li preocupa tant
l’adquisició directe, també ha de demanar explicacions a qui
governen l’Estat espanyol, ens agradaria poder-les tenir.

Després vostès ens diu aquí que el Govern va dir que
s’evitava l’especulació d’uns alemanys. Jo no sé que va dir
exactament el Govern de les Illes Balears, el que conec és el que
varen explicar els alemanys a la comissió d’investigació, el que
pensaven fer a Aubarca i Es Verger. Jo com a ciutadana de
Mallorca no em sembla bé que a les fines d’Aubarca i Es Verger
es fes una embotelladora, un restaurant, una cafeteria, un hotel
de 5 estrelles de 37 habitacions, una entrada de 800 pessetes a
les finques, això era el projecte que es pretenia fer a Aubarca i
Es Verger i això és el projecte que defensa el Partit Popular per
a Aubarca i Es Verger, per tant, hem de parlar clar. Després
vostè diu que no hi ha negoci, també consta en acta que es
volia vendre al Govern de les Illes Balears per 1.000 milions de
p essetes les finques d’Aubarca i Es Verger, una gent que tenia
una opció de compra de 800 milions, és a dir, un guany de 200
milions més 70 que n’havia perdut com opció de compra 270
milions de guany, jo veig que hi ha un guany d’uns interessos
privats que són d’uns ciutadans alemanys en aquest cas i que
vostè defensa aquests interessos privats i no uns altres, ens
sembla perfecte, però el Partit Popular ha de saber bé el que
defensa en aquest posicionament que fa aquí avui, que repeteix
i torna a repetir el Sr. Flaquer després d’aquesta comissió
d’investigació.

El procés de compra ha estat totalment rigorós, primer la
comissió interdepartamental, després es demana la valoració
econòmica i la valoració sempre és per damunt dels 1.200
milions, que és allò que sempre han ofert els propietaris la finca
al Govern. Els propietaris diuen, si volen la finca 1.200 milions
de pessetes, es fan dues valoracions econòmiques, una 1.500
milions, l’altra 1.268 milions de pessetes, per tant, sempre per
damunt del preu que al final ha pagat el Govern. Quan vostès
governaven i li he demostrat abans amb totes les dades, mai hi
va haver una valoració econòmica prèvia, a Mondragó ja hi
havia el contracte de compra venda dos anys abans de fer la
compra. Per tant, mai hi va haver cap valoració econòmica, la
Conselleria d’Agricultura tampoc i a Camaroig un concurs
públic totalment falsejat.

Vostè torna a insistir en el tema de la taxació de Valtécnic,
que es fa perquè els alemanys no tenien liquiditat, van a un
banc per demanar un préstec i aquest banc li fa una valoració
que dóna 958 milions de pessetes i vostè diu que a més s’ha de
disminuir el 40% perquè encara s’havien de modificar les DOT,
jo li dic que això no és cert, des del 92 l’Ajuntament d’Artà
volia que les muntanyes d’Artà fossin inedificables, l’any 92 a
les Normes Subsidiàries d’Artà varen posar aquesta premissa
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d’inedificabilitat, vostès governaven, la Comissió Provincial
d’Urbanisme no va acceptar el fet que fossin inedificables les
muntanyes d’Artà, vostès volien que les muntanyes d’Artà
s’edifiquessin ja l’any 92 i ara també l’any 2001, per tant, això és
la realitat urbanística. El ple d’octubre del 98 l’Ajuntament
d’Artà acorda suspendre llicències a tots els ANEI i ARIB, per
tant era inedificable l’any 98, per tant, quan l’empresa Valtécnic
fa una valoració no té res a veure amb la modificació de les
DOT del setembre del 99.

Sr. Flaquer es comenci a informar, veig que la llum es posa
vermella, però dir-li una cosa, miri nosaltres estam molt
orgullosos que el Govern de les Illes Balears hagi presa la
decisió de la compra d’una finca per a ús públic, no el projecte
que vostès defensen, que jo crec que ha quedat prou clar per
a tothom quin projecte defensa al Partit Popular, però al final
vostè menteix dient que les finques d’Aubarca i Es Verger no
tenen accés a les platges, s’Arenalet d’Aubarca és propietat
pública, la Font Salada és propietat de Promesa SA, la
propaganda que ha fet el Govern de les Illes Balears és aquesta,
vostè ara no ho veu, però si vol després li deix, aquesta d’aquí
la que no està la propietat pública és la Font Salada, que no
pertany al Govern, és de Promesa SA, l’altra que és l’Arenalet
d’Aubarca, si no el coneix jo el convid a visitar-lo, quan vulgui
és de propietat pública, de tots els ciutadans i ciutadanes de les
Illes Balears, perquè aquest Govern ha estat valent i ha comprat
amb un parell de mesos el 51% de tots els espais naturals que
vostès en 16 anys varen ser incapaços d’adquirir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol en nom del Grup Socialista. En torn
de contrarèplica el Sr. Flaquer en nom del Grup Popular té la
paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament és una pantomima i Sr. Ramon si la vol repetir per
tornar a demostrar les seves virtuts d’orador parlamentari, la
pot repetir, té la majoria, si vol tornar a investigar Agricultura
ho pot tornar a fer i si vol dir moltes més coses de les que ha
dit, també ho pot fer, té 31 vots, ho sabem, això és la
pantomima.

El projecte del Partit Popular no és el projecte d’un
particular Sra. Armengol, el projecte del Partit Popular és que
no enganin als ciutadans, el projecte del Partit Popular és que
no s’afavoreixin uns particulars, que això és el que ha fet el
Govern d’aquestes illes, i això és el que el Partit Popular ha
denunciat i ha intentat perseguir a través de la investigació
d’aquesta compra de finques d’Aubarca i es Verger. Perquè cap
dels tres portaveus que han replicat la meva intervenció m’ha
pogut discutir el més important de tot, i és per què pagaren
1.200 milions de pessetes per una cosa que els venedors -i ho
varen repetir dins la Comissió- l’oferien per 800 milions de
pessetes. Allà varen donar un pobre argument, dins la
Comissió. Varen dir que perquè el venedor als particulars els

venia una finca, i en canvi el Govern comprava una societat, i
que hi havia un cost fiscal de 800 a 1.200 milions de pessetes.
Jo els he dit avui que aquest cost fiscal no existeix. Quan es
compra una societat que té dins el seu patrimoni més del 50%
en immobles, també estan sotmeses a tributació aquestes
operacions, i en conseqüència no hi havia cost fiscal.

Vostès han pagat 400 milions de pessetes més del que
s’havia de pagar inicialment per aquestes finques. I en el cas
hipotètic que efectivament aquest venedor els hagués enganat,
la qual cosa seria gravíssima, que una administració autonòmica
no sigui capaç de conèixer aquest tema fiscal. En el cas que els
haguessin enganat de veres, seria encara molt més reprovable
i molt més lamentable, que vostès, Sr. Antich, Sr. Alomar,
paguin els imposts a un ciutadà particular. Vostès han pagat el
cost fiscal, han volgut explicar que han pagat la diferència d’un
cost fiscal d’una operació a uns particulars. Vostès tenien unes
finques que un venedor les venia per 800 milions de pessetes,
amb un opció de compra que hi havia, i que s’ha pogut
documentar, i que s’ha pogut explicar als ciutadans. I vostès
n’han acabat pagant 1.200 milions de pessetes. Això és un
sobrepreu que l’únic que fa és que continuem tenint dubtes
que aquesta operació hagi resultat un afavoriment concret per
a un ciutadà particular, i que naturalment nosaltres continuarem
denunciant, perquè entenem que aquesta comissió,
contràriament al que molts de vostès diuen, sí que ha pogut
aclarir almanco això, que vostès varen pagar 400 milions de
pessetes més del que el venedor pretenia treure d’aquestes
finques. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer, per la seva intervenció.
Substanciat el debat, procediríem a la votació del dictamen.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a votar.

Resultat de la votació: vots favorables, 31; vots en contra,
26. En conseqüència, queda aprovat el dictamen.

A continuació votaríem el vot particular presentat pel Grup
Parlamentari Popular.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 26; vots en contra,
29. En conseqüència queda rebutjat el vot particular presentat
pel Partit Popular.

Record a les senyores i senyors diputats que hi vulguin
assistir, que estan tots convidats, evidentment, que ara es
procedirà a la inauguració de l’edifici de Can Sales, també
conegut per Ramon Llull. S’aixeca la sessió.
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