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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, donarem començament a la
sessió plenària corresponent al dia d’avui, i començarem, com
és costum, amb el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 793/021, de l'Hble. Diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a l'execució dels acords del Consell
d'Administració de l'IBASAN.

La primera és la 793, ajornada de la sessió anterior per
l’escrit 834, relativa a l’execució dels acords del consell
d’administració de l’IBASAN, i la formula l’Hble. Diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
que té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Queda formulada en els seus propis
termes. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, precisament el consell d’administració de l’IBASAN
de 24 de setembre del 2001 va acordar en primer lloc encarregar
un estudi per analitzar la possibilitat de canviar l’actual
emplaçament de la depuradora de Cala’n Porter i, en segon lloc,
notificar aquest acord al Consell Insular de Menorca i a
l’Ajuntament d’Alaior. Aquest estudi es va començar el mes
d’octubre del 2001 amb un termini d’execució de sis mesos.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, cregui’m, i li soc ben sincera, que aquesta pregunta
en cap moment busca la polèmica. Aquesta és la típica pregunta
que es fan entre vostès, els diputats del pacte, perquè la
consellera en qüestió es llueixi i enviï un missatge de
tranquilAlitat als veïns, en aquest cas, de Cala’n Porter.
Lamentablement, amb la declaració que m’acaba de fer vostè en
aquest moment, el fet de fer estudis no és precisament el
missatge de tranquilAlitat i confiança que esperen els veïns de
Cala’n Porter. A la darrera reunió que hi va haver el dia 8 de
febrer els veïns de Cala’n Porter varen dir que, d’estudis, no en

volien sentir més, que no es gastessin els doblers en més
estudis i que es gastessin els doblers en el manteniment perquè
la depuradora funcioni bé.

Vostè porta governant tres anys. El tema de la depuradora
no s’ha aclarit. Vostè tenia un estudi, en concret l’auditoria
tècnica de depuradores de Menorca que tenc aquí damunt, dos
totxos impressionants que el mes d’abril ja li deia que aquesta
depuradora, el manteniment que es feia no era correcte i que el
sistema de (...) no funcionava. Va arribar l’estiu i la depuradora
no va funcionar, i ara resulta que em surt dient que fan un altre
estudi i no s’ha aclarit el tema.

Sra. Consellera, la depuradora de Cala’n Porter, els veïns de
Cala’n Porter el que volen són solucions. Els governants el que
han de fer és cercar solucions, no cercar excuses. Vostè fa tres
anys que governa i no ha solucionat el tema de la depuradora.
No busqui més excuses, ni tampoc les busqui en els altres.
L’Ajuntament d’Alaior està governat des de fa set anys per un
partit, el Partit  Socialista, i ni uns ni els altres han aclarit aquest
tema. No cerqui més titulars com aquest que el dia 28 de febrer
tenim aquest titular a la premsa que, en lloc de buscar
solucions, el que tenim és que estam dient als turistes que no
vinguin a Cala’n Porter.

Sra. Consellera, comenci a treure la pols de la seva bicicleta
i a acomiadar-se del cotxe oficial perquè amb aquestes actituds,
evidentment, no durarà gaire més. 

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sra. Sugrañes. Sra. Consellera de Medi
Ambient. Té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, en primer lloc li he de
dir que pareix que té les coses una mica embullades. Quan
vostè fa una pregunta l’ha de fer clara i concreta, i ha demanat
si s’han complit els acords a què es varen arribar en el consell
d’administració d’IBASAN. Jo li he contestat això i vostè pareix
que li interessa molt poc, i que l’únic que vol és avivar una
polèmica respecte a Cala’n Porter.

Molt  bé, idò jo li respondré molt clarament a dues coses. En
primer lloc, el tema de Cala’n Porter, com vostè sap
perfectament, qui va prendre la decisió de la ubicació, a més
avalada per informes tècnics de persones de prestigi, va ser en
aquell moment el consistori que era governat pel Partit Popular,
que va prendre la decisió que era el lloc més adequat i que,
evidentment, s’hi va fer la depuradora. A partir d’aquí aquesta
depuradora pareix que no havia tengut problemes mai fins a
aquest estiu. 

Li he de dir, per altra banda, que és evident que vostès
volen crear un problema polític d’un problema que no existeix,
però jo sí que govern i tenc molt clar que, tengui pols el cotxe
o la bicicleta, he de governar, sigui quin sigui el meu mitjà de
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transport, llavors el que faig és cercar solucions. I quines són,
aquestes solucions? Idò li dic i li repetesc ben clar que, en
primer lloc, es varen cercar solucions tècniques concretes per
aclarir el problema que havia tengut aquesta depuradora en el
moment (...) l’estiu; per tant es va fer una instalAlació i una
modificació d’unes certes peces que faltaven que, efectivament,
durant dues setmanes varen tardar a arribar, però ja està
solucionat.

A part d’això s’han fet altres reparacions que han costat
també bastants de doblers, Sra. Diputada, i es veu que vostè no
ho sap o no ho vol saber perquè no li interessa. A més d’això
es va dir clarament i s’ha dit als mitjans de comunicació, se li ha
dit a vostè, al seu partit, als veïnats i a tothom, que es faria un
estudi per veure si hi havia d’haver una ubicació diferent a
aquella que va decidir el PP en el seu moment. En aquest
moment aquest estudi estarà acabat aquest mes i pot  estar
segura, Sra. Diputada, que nosaltres no actuarem com vostès;
parlarem amb tots -veïnats, ajuntament, consell, amb tots els
partits- per intentar cercar una solució definitiva que, si més no,
va ser creada... 

I.2) Pregunta RGE núm. 788/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
projectes d'usos a la finca Can Marroig.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient; el seu
temps està esgotat. Passam a la segona pregunta, 788, també
ajornada de la sessió anterior, relativa a projectes d’usos de la
finca de Can Marroig, que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Marí
i Tur, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, esper que no em
renyi, com ha fet amb la meva companya, que es tranquilAlitzi un
poquet i que amb tota calma em contesti, si vol, quins projectes
d’usos té el Govern per a la finca, s’entén la finca i la casa, de
Can Marroig de Formentera.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, els projectes d’usos per
a la finca de Can Marroig són els que es deriven dels objectius
pels quals es va adquirir aquesta finca, que vostè molt bé sap
quins són. Són: conservació de la naturalesa, per una banda,
degut al fet que hi havia, existeix allà, una espècie que vostè
coneix molt bé, que és el virot, i la difusió pública dels seus
valors naturals. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies. Li he d’aplaudir l’interès que té vostè pels virots.
A vegades un pensa que només es preocupa vostè dels virots
de Formentera, però realment a nosaltres ens preocupen altres
coses. Vostè, ni l’altre dia ni avui, em diu quins usos es volen
donar a la casa, perquè no es té gens clar. Uns diuen que hi
volen -i això ho han dit vostès- uns hi volen posar un alberg
juvenil; uns altres una escola de la natura, uns tercers un centre
d’investigació agrària, i el mateix president de la PIME de
Formentera diu que Can Marroig “podría tener un uso
económico de gran importancia como sede y domicilio social
de algunas de las sociedades públicas del Govern”. Això diu
el president de la PIME de Formentera.

Sra. Consellera, contesti, per favor, a allò que nosaltres li
demanam: quins usos es volen donar a la casa de Can Marroig?
A la finca ja ho sabem, perquè vostè ha de saber les
declaracions que ha fet el president, perquè, de Can Marroig,
se’n parla molt però es fa molt poc i la casa cau, i diu l’any
passat  el president: “Antich advierte de que la reparación de
Can Marroig se hará poco a poco”. Evidentment una cosa és
fer-se poc a poc, i l’altra ni tan sols saber què s’hi vol fer i no
fer-se res. El mateix president Antich diu: “Antich quiere frenar
la degradación de Can Marroig”; això ho deia aviat farà un
any. En definitiva, es tracta del fet que la Sra. Consellera digui,
de totes aquestes possibilitats de què s’ha parlat i que
preocupen el poble de Formentera i la societat pit iüsa, digui
quins usos es volen donar a la casa, i no s’amagui dins els nius
dels virots.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, els que es varen amagar
en els nius dels virots varen ser vostès, perquè precisament
amb aquesta excusa dels virots varen comprar i varen poder
comprar Can Marroig amb doblers europeus. Per tant jo crec
que hem de ser molt seriosos aquí: aquesta finca es va adquirir
precisament perquè tenia un valor de conservació, que era el
virot, i que per aquesta qüestió varen rebre doblers europeus.
Per tant no se’n rigui vostè del virot perquè és riure’s d’Europa.

En segon lloc li he de dir que evidentment no hi ha cap
problema en dir-li que hi ha un pla de restauració, de
rehabilitació de la casa de Can Marroig, que és un tema que
suposa un muntant econòmic bastant elevat, però que en
aquest moment aquest avantprojecte de restauració que ha fet
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la Conselleria de Medi Ambient d’aquest edifici inclou distintes
possibilitats, entre elles un centre d’interpretació dels valors
naturals i etnogràfics del parc naturals de Ses Salines, tenint en
compte que ja és el parc declarat per llei, com vostè molt bé sap,
i sobretot perquè hi hagués una exposició permanent amb
especial referència al virot, perquè és el que demana la
Comunitat Europea, que supòs que, com he dit, vostè ho sap
molt bé. 

En segon lloc, la possibilitat d’utilitzar part de la planta
edificada com a museu local de caràcter etnogràfic; aquesta és
una possibilitat que podria tenir un interès especial per a
Formentera. Per altra banda, com a escola de natura; un espai
d’aquesta casa es podria posar a disposició de l’ajuntament
perquè entitats educatives i juvenils puguin utilitzar-la
p articipant directament, evidentment, a la recuperació agrícola
i ramadera, i per altra banda també té en aquest moment un ús
residencial, perquè part de l’edifici serà habilitat com a
habitatge per l’agent forestal que en aquest moment hi ha a
Formentera, que és la primera vegada que hi ha un agent
d’aquest tipus.

Per tant tenim un projecte molt clar, esperam poder-lo dur a
terme i esperam comptar amb la colAlaboració del Partit  Popular,
perquè estic segura que valoren Can Marroig, valoren el virot
i valoren la feina que s’hi pugui fer.

Gràcies. 

I.3) Pregunta RGE núm. 789/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a programa i pactes de govern de l'any 1999.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Passam
a la tercera pregunta, 789, també ajornada de la sessió anterior,
relativa a programa i pactes de govern de l’any 1999, que
formula l’Hble. Diputat  Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, li puc dir que aquesta pregunta tenia actualitat
dimarts passat, però si en tenia dimarts passat  avui encara en
té més , després de l’aprovació ahir del camp de golf en el
Consell Insular de Mallorca. Li deman, Sra. Consellera, si vostè
creu que queda temps per desenvolupar el programa que es va
pactar l’any 99 en relació a les polítiques mediambientals i si
aquest compliment del pacte s’ha complit.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, sí, sempre hi ha temps,
quan hi ha voluntat, energia i claredat en fer les coses. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, Sr. President, jo tenia un full: “Si em diu diré això, si em
diu no diré això altre”. Si em diu sí, jo li he de dir que vostè ens
enganya, i no perquè ho diu en Jaume Font, sinó perquè la
coalició ha declarat a mitjans de comunicació que es mostra
convençuda del fet que no és possible complir els objectius
acordats. El Sr. Grosske diu: “Ha sido un jarro de agua fría la
renuncia de las DOT. Asignatura pendiente para la próxima
legislatura”. El Sr. Jordi López, que vostè el coneix, “se está
acabando el tiempo. Gobiernan UM y PSM, y los demás no
pintamos nada. Es un pacto injusto, puesto que UM recibe
mucho más de lo que ofrece. Ya no queda tiempo para
desarrollar el programa del 99”.

Sra. Consellera, jo no seré com el Sr. Grosske, que quan s’ha
de dirigir al nostre president de partit  l’insulta, li diu poca
vergonya i tot això, i potser és ell que en té poca, el Sr. Grosske;
jo el que li diré és que la seva paraula en ordenació del territori,
la seva paraula en polítiques mediambientals, fins quan la faran
estar asseguda aquí? A vostè li ha caigut tot, no hi ha res del
que vostè predicava amb la seva coalició fa dos anys i nou
mesos que s’hagi complit. Sra. Consellera, aquest grup no li
demanarà la dimissió; volem saber la seva paraula, que va donar
el 99, fins quan la farà estar asseguda aquí per cobrar un bon
sou i anar en cotxe oficial, perquè a vostè ja no li queda res més
d’allò a què es va comprometre ara fa dos anys i nou mesos.
Aquesta és la realitat d’aquest pacte que està sense carasses,
ja, i que tothom a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i Formentera,
sap que per una cadira canviarien les seves idees i els seus
pensaments. Són fets constatats i, si no, haguessin vengut ahir
al Consell Insular de Mallorca.

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, es veu que està molt
eufòric, avui, com sempre, per altra banda. Miri, li he de dir molt
clarament una cosa: el cotxe oficial a qui preocupa és a vostès,
la cadira a qui preocupa és a vostès, que la varen perdre en un
moment donat. A mi no em preocupa en absolut. Jo tenc molt
clar que estic treballant per una feina, que crec que a més li he
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de dir, Sr. Jaume Font, que vostè sap perfectament que s’han
fet moltes coses en medi ambient que mai no s’haguessin
pensat. En aquest moment hi ha declarats més espais protegits
que mai en 16 anys; d’un 1% hem passat a un 6%. Sr. Jaume
Font i senyors del PP: saben perfectament que això és una
veritat i el demés és senzillament demagògia, com sempre.

En segon lloc li he de dir que per primera vegada en temes
mediambientals aquesta conselleria de Medi Ambient i aquest
govern han duit endavant passes importantíssimes en tema de
residus i en tema d’aigua, i això, Sr. Jaume Font, no és vostè,
seran els ciutadans quan votin el 2003, però pot  estar segur que
estic segura que reconeixeran que aquesta tasca, almanco una
part, s’ha fet important, i això els cou, Sr. Font, els cou i molt, i
sobretot que ho hagi fet una persona com jo, una persona d’Els
Verds; això encara els cou més.

Però per altra banda sí que li he de dir que, efectivament,
esper que tot  el pacte i, per tant, tots els partits d’aquest pacte,
encara en el que queda d’any es puguin dur endavant coses
perquè, torn repetir, Els Verds creim que queden moltes coses
per fer, i estarem en totes, davant, darrere i als costats, perquè
es facin al màxim, però aquest pacte, Sr. Font, en tema de medi
ambient no em faci riure, perquè mai, mai no s’havien donat
passes tan impressionants, a pesar de vostès i les crítiques
constants al que s’ha fet a nivell mediambiental. 

Per tant li he de dir que ha valgut la pena que Els Verds
siguem aquí, però encara queda feina per fer i jo esper que en
temes sobretot d’ordenació del territori anem més endavant.
Nosaltres estam convençuts i tenim confiança que en aquest
any que queda encara es podran aprovar coses . Si no és així
serem els primers que ho lamentarem i que ho criticarem.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sr.
Conseller de Treball, per què em demana la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Per què em demana la paraula, Sr. Conseller de Treball? 

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

Per una qüestió d’ordre, Sr. President. Jo estim que..., em
sembla molt bé si el Sr. Font em vol interpelAlar per unes
declaracions públiques... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Treball... 

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

Sí, la qüestió és la següent: jo entenc improcedent que una
pregunta que no té res a veure amb el tema, un diputat de
l’oposició pugui insultar un membre del Govern sense que se
li cridi l’atenció. Si ha d’interpelAlar-me per qualsevol cosa, que
faci una pregunta i jo estaré encantat de polemitzar amb el Sr.
Font sobre vergonyes i poques vergonyes. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. 

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

Jo entenc que la Presidència hauria de cridar l’atenció a un
diputat quan fa aquestes coses. 

EL SR. PRESIDENT:

Li agraesc la seva suggerència. Jo n’hi puc fer una també:
si m’hagués demanat la paraula per alAlusions, donat que
s’havia posat  en qüestió, s’havia fet un judici de valor sobre la
seva vergonya, l’hi hagués donat i hagués tengut tres minuts
per parlar per alAlusions.

Passam a la següent pregunta... Sr. Font, no hi ha torn. No
hi ha aclariment ni hi ha torn.

Passam a la pregunta número 4...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

No he insultat ningú, jo, Sr. President. 

I.4) Pregunta RGE núm. 791/02, de l'Hble. Diputat Sr. José
María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a afirmacions del director general de Mobilitat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, jo no dic que l’hagi insultat. Ha fet un judici de
valor. Gràcies, Sr. Font.

Passam a la pregunta número 4, ajornada també de la sessió
anterior, relativa a afirmacions del director general de Mobilitat,
que formula l’Hble. Diputat Sr. José María González i Ortea, del
Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias , Sr. Presidente. Sra. Consellera de Medio Ambiente,
también ésta es una pregunta ya quizá un poco atrasada, pero
su director general, Sr. Miralles, de Mobilidad, que es una mina
de oro, la verdad, pues la ha vuelto a poner de actualidad,
p orque este señor había dicho que había que poner una
rotonda cada tres quilómetros en todas las carreteras de
Baleares. Así se publicó en todos los medios de comunicación
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sin que hubiera ninguna contestación en otro sentido. Tontería
semejante, claro, no se sostiene, hasta el punto de que obligó
a ser tremendamente grosero y un poco cobarde al conseller de
Obras Públicas, que lamento que esté ausente hoy pero con el
que no tengo ningún inconveniente en polemizar sobre el
asunto.

Pero es que ahora su director general recula. Publica el otro
día en un diario un artículo que, claro, ha leído muy poca gente,
en el que dice que no, que él se refería sólo a las rotondas en el
tramo de Son Ferriol a Montuïri, en la carretera de Manacor,
sólo, cada tres quilómetros pondría las rotondas para calmar el
tráfico, como diría la Sra. Munar, y poner histéricos a los
conductores. Pero es que añade una perla, por eso digo que es
una mina de oro, y yo ahora casi aprovecho la pregunta para
decirle si está de acuerdo con eso: No solamente iba a poner
una rotonda cada tres quilómetros sino que, en algunos sitios,
dónde no proceda la rotonda, va a poner un radar fijo para
calmar el tráfico.

Claro, es que como estos articulillos de este señor casi
nadie los lee..., pero, ¡hombre!, como se dirigía a mi y me decía
que no me reciclaba, yo creo que lo que él quiere es
incinerarme, pero dice reciclarme, ¿no?, y como no me reciclaba
pues entonces me leí el artículo y se me pusieron los pelos de
punta. Sra. Consellera, ¿van a poner ustedes, van a hacer que
ponga alguien una rotonda cada tres quilómetros o un radar fijo
para calmar el tráfico?

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat González Ortea, es veu
que el tema de les rotondes li resulta molt interessant. Jo crec
que li hauria de resultar molt interessant, Sr. González Ortea, és
sobretot conèixer l’estudi que s’ha realitzat concretament sobre
“Diagnòstic, objectius i estratègia de sostenibilitat del transport
a les Illes Balears”; jo crec que això és el que li aniria molt bé
llegir, jo n’hi puc passar una còpia sense cap problema i allà
veurà exactament quines són les propostes, on allò del tema de
les rotondes és una simple anècdota. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

M e deja usted mucho más inquieto. Si lo de la tontería de
las tres rotondas..., de las rotondas cada tres quilómetros es
una anécdota no veas lo que debe ser el estudio. Se lo
agradezco mucho, mándemelo, y si de paso me manda los otros

miles de estudios que hacen ustedes gastando el dinero en vez
de en cosas mucho más interesantes y productivas, como es
ayudar, por ejemplo, a los propietarios de fincas en parques
naturales, o de fincas en áreas de especial protección, si en vez
de dedicarlo a eso, a esos estudios que dicen estas bobadas,
los dedicaran ustedes a cosas más interesantes, creo que
valdría la pena, efectivamente, que una verde hubiera pasado
por la Conselleria de Medio Ambiente.

Es una pena que eso no sea así, pero mándeme usted los
estudios, estaré encantado de verlos. Además no se los voy a
pedir... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea, 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, li ho torn a dir: seria molt
interessant i li ho faré arribar perquè conegui propostes que,
efectivament, Sr. González Ortea, s’hauria de reciclar perquè jo
crec que ja és hora. No té res a veure amb incinerar, però
reciclar-se sí a nivell de carreteres.

En aquest moment a nivell de tot  Europa s’està parlant de
trànsit calmat, i jo supòs que vostè sap perfectament què
significa això, i a mi em preocupen, com supòs que també a
vostè i al seu partit, dues qüestions bàsiques del tema de
carreteres o de transport, que són per una banda la seguretat i,
per tant, impedir accidents de cotxe pels quals s’està morint
cada vegada més gent aquí a les Illes Balears i, en segon lloc,
que també hi hagi una eficiència en el que seria el transport. Per
tant, com que ens interessa el mateix, ja li dic que llegeixi aquest
informe, llegeixi aquest estudi fet d’una manera molt seriosa i
veurà precisament que allò que vostè titlla de beneitura és
ignorància i no és res més.

Gràcies. 

I.5) Pregunta RGE núm. 792/02, de l'Hble. Diputat Sr. José
María González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a normativa de la Conselleria de Medi Ambient.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Passam
a la cinquena pregunta, 792, també ajornada de la sessió
anterior, relativa a normativa de la Conselleria de Medi
Ambient, que formula l’Hble. Diputat  Sr. José María González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Verá, Sra. Consellera, yo puedo ser
muy ignorante en materia de carreteras e inclinarme ante estas
grandes teorías europeas de que usted me habla, del tráfico
calmado a base de poner rotondas y radares fijos cada tres
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quilómetros en las carreteras. Realmente sí, efectivamente,
necesito reciclarme; estoy asombrado, pero el reciclaje lo voy
a hacer yendo a viajar por algún sitio porque, sinceramente, yo
no las veo por el mundo, estas cosas, ¿no?, y por consiguiente
me temo que..., me puede pagar la Conselleria de Medio
Ambiente un viaje por las carreteras europeas para ver cuántas
rotondas y cuántos radares fijos ponen cada tres quilómetros
para calmar el tráfico.

Pero, mire, le voy a decir una cosa que viene a cuento de
esta pregunta, precisamente. Es que los responsables de hacer
las carreteras aquí se lo han tomado a carcajada limpia; todavía
ayer en el pleno del consell insular, ante alguna pregunta de
algún diputado del PP y de algún conseller del PP, los
responsables del Consell Insular de Mallorca han dicho que
tonterías de éstas no iban a hacer ninguna, absolutamente
ninguna, de manera que conviene que les mande también usted
estos estudios tan interesantes y que los recicle igualmente
usted también, a los responsables del Consell Insular de
Mallorca, porque mucho me temo que les van a hacer muy poco
caso, a usted y al iluminado de su director general.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, miri, en aquest estudi de
què li he parlat, i que és tan interessant i vostè el llegirà, i també
l’enviarem al consell insular, no en faltaria d’altra, precisament
enlloc parla de posar una rotonda cada tres quilòmetres. Ho dic
perquè...

(Algunes rialles i remor de veus)

...evidentment..., bé, enlloc parla aquest estudi de posar una
rotonda cada tres quilòmetres. El que val és l’estudi i no una
altra cosa. Per tant en aquest moment li puc repetir que no ho
posa i, per tant, llegeixin-s’ho i després tendran arguments
suficientment sòlids per no dir beneitures de coses que ni tan
sols han llegit ni saben de què parlen. Hem de ser seriosos,
senyors. Tots som diputats, tenim responsabilitats i per tant ho
hem de fer així.

En segon lloc també li he de dir que evidentment no es
pretén...

(Remor de veus)

...no es pretén... Jo esper que sigui una mica més... No es
pretén dir al consell insular ni a cap altre consell insular ni a
ningú, aquestes coses que vostè diu. Senzillament aquest
estudi forma part  dins un pla director sectorial que té rang
autonòmic, i precisament les competències en carreteres estan
transferides als consells insulars i, les mesures concretes i les

propostes  específiques, les prendran les administracions en
funció d’aquest pla director. Aquest pla director té elements
que per primera vegada en aquesta comunitat no només es
parla de fer carreteres, Sr. González Ortea, sinó que es parla de
transport  i de sostenibilitat del transport, un tema que, si vostè
es passeja per Europa, no per les carreteres, a qualsevol fòrum
com aquest en sentirà parlar d’una manera normal i natural, i
vostès estan convertint el sentit comú en una cosa que pareix
que és el menor comú dels sentits, almanco en el PP. 

Jo crec que per primera vegada haurien de començar a parlar
d’altres qüestions importants, com per exemple una estratègia,
en aquest cas, de sostenibilitat del transport, talment com està
fent també el ministre espanyol, que parla de (...) de
sostenibilidad de desarrollo económico. Siguem seriosos,
parlem del que suposa el transport. En aquest sentit m’hi
trobarà, Sr. González Ortea; de la resta, crec que no val la pena
parlar-ne. Adéu. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Mire, Sra. Consellera, vamos a hablar en serio. Éste es un
tema que me preocupa porque, efectivamente, supone 150
muertos y muchos heridos cada año, y no se puede tomar a
cachondeo, y desde luego no se puede dejar en manos de
gente que dice estas cosas, gente que dice que la solución del
tráfico es poner una rotonda cada tres quilómetros y que lo que
hay que hacer es poner radares fijos. Yo no sé lo que dice el
estudio, lo leeré cuando usted me lo mande, pero sí sé lo que
dice el Sr. Salvador Miralles, su director general, lo publica y
además de su puño y letra, ha hecho un artículo concreto. Eso
ya no son declaraciones que se pueda acusar al mensajero de
haberlas tergiversado, está aquí por escrito, lo pone él y, claro,
hacer estas tonterías, decir estas tonterías y hacer esta
demagogia sobre un tema de esta trascendencia, me parece muy
mal.

Yo creo que le convenía, a parte de hacer los estudios,
cambiar de director general, Sra. Consellera. Gracias, Sr.
Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. González Ortea, Sr. Diputat, en una
cosa estam d’acord: el problema més gros que li he dit és el
problema de la seguretat a les carreteres. És un problema que ve
inherent al tema del transport i a la manera de moure’s que
tenen les persones en aquestes illes. Precisament moguts per
aquest tema i per altres, mediambientals, etc., i de millorar la
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qualitat de vida de les persones, aposta feim estudis
d’estratègies de desenvolupament o de sostenibilitat ecològica
del transport. Aposta, perquè ens preocupa, es veu, almanco
una part igual que a vostès. En aquest sentit esper que puguem
tenir i discutir de carreteres i transport... 

I.6) Pregunta RGE núm. 784/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a terciaris a les EDAR de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

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

Passam a la sisena pregunta, 784, també ajornada de la
sessió anterior, relativa a terciaris a les estacions depuradores
d’aigües residuals a les Illes Balears, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, que té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, la
pregunta, Sra. Consellera, va dirigida a conèixer l’esforç que
s’està realitzant aquí a les Illes Balears en reutilització d’aigües.
Crec que mereix una atenció especial el seguiment i control de
l’aigua després del seu ús i, per tant, aquesta nova incorporació
al cicle en unes bones condicions. És per això que aquesta
diputada demana al Govern pel grau de depuració més
avançada que hi ha a les depuradores de les Illes Balears.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, hores d’ara IBASAN
ha invertit des del juny del 99, exclusivament en tractaments
terciaris a les Balears, més de 15 milions d’euros. A títol
comparatiu, a meitat del 99 les Illes Balears tenien un 6% de
tractament terciari a Mallorca, a les depuradores d’IBASAN, un
0% a Eivissa i Formentera i un 39% a Menorca. 

En aquest moment, com li dic, en aquests tres any aquesta
situació ha canviat en molt, crec que seria molt llarg com i
quines millores s’han fet a cada una de les illes a les distintes
depuradores, però el cert és que a l’illa d’Eivissa la depuradora
té un tractament a nivell terciari d’eliminació de nodriments, la
depuradora de Santa Eulàlia també té un tractament terciari
d’eliminació de nodriments, la depuradora de Can Bossa, al
terme municipal de Sant Josep, té pràcticament enllestit un
tractament terciari, a Sant Antoni de Portmany aquest any
comença un projecte de millora de la depuradora amb
tractament terciari i, per tant, amb tot això, a Eivissa,

concretament a Eivissa, tenim un 70% de cabal, hores d’ara, en
tractament terciari, que l’any 2003 serà del 95%. Hem passat
d’un zero a quasi bé un 95%.

A l’illa de Menorca la depuradora de Ciutadella sud té
tractament terciari. A Cala Galdana estam enllestint un projecte
de millora de tractament incloent terciari; en Es Migjorn també
un projecte d’una nova depuradora amb terciari; a Sant Lluís
també un tractament de terciari; en Es Mercadal també, i aquest
estiu a Menorca més del 73% de tota l’aigua depurada tendrà
tractament terciari. El proper any serà el 85% del total. Cal afegir
que IBASAN té en projecte dues noves depuradores per
començar a l’illa de Menorca per al proper any, a Fornells i a
Binidalí, que evidentment seran de tractament terciari.

A l’illa de Mallorca la depuradora de Capdepera té un
tractament terciari, la depuradora de Muro també, la depuradora
de Santanyí, la depuradora de Canyamel, Formentor,
depuradora d’Algaida i Montuïri..., no continuaré perquè serà
molt llarg, però li he de dir que aquest any la depuració terciària
a Mallorca, a les depuradores d’IBASAN, arriba al 50% del total
d’aigua depurada, i està previst que l’any 2003 se superi la xifra
del 72%, tenint en compte que una bona part de la resta és pel
sistema de llacunatge i, per tant, no de manera directa. Crec... 

I.7) Pregunta RGE núm. 897/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristòfol  Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mapa de carreteres de Menorca.

I.8) Pregunta RGE núm. 898/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristòfol  Huguet i Sinte s , del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a mapes de carreteres.

I.9) Pregunta RGE núm. 901/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a contractes menors d'assessorament amb l'empresa Técnicas
para la iniciativa, SA.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. El seu
temps està esgotat. La Sra. Amer em diu que no vol intervenir.

La pregunta número 7 està ajornada amb temps i forma pel
Govern.  La número 8 igualment.

I passam a la pregunta número 9, 901, relativa a contractes
menors d’assessorament amb l’empresa Técnicas para la
Iniciativa, S.A., que formula l’Hble. Diputada Sra. Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula. 

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Al Grup Popular ens agradaria saber el nombre de contractes
menors, per distints conceptes, tant d’assessorament com
d’estudi, com pel que sigui, que ha formalitzat la Conselleria de
Treball i Formació des que el Sr. Grosske és el seu responsable,
amb l’empresa Técnicas para la Iniciativa, S.A. M’agradaria
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saber el nombre de contractes menors que han signat des que
el Sr. Grosske és conseller amb aquesta empresa.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller de Treball, té la
paraula. 

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

Sra. Diputada, dels 361 contractes menors que s’han fet
durant aquesta legislatura de la Conselleria de Treball, 6 han
estat fets amb Tècniques per a la Iniciativa, S.A. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball. Sra. Salom, té la
paraula. 

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres tenim entès que això
es correspon a un sol contracte, a un sol mateix concepte. Per
tant, vostès des del seu grup estaven pregonant una i una altra
vegada a l’anterior legislatura, quan vostès estaven a
l’oposició, que s’havia de fer per tot un concurs, i que això de
fraccionar per fer contractes menors estava mal fet. Això ho
deien vostès. Vostè, sent membre i diputat d’aquest parlament
des de l’oposició, a això que vostè em diu ara ho tractava de
“frau de llei”. I ara resulta que vostès, estant al Govern,
apliquen una altra mesura, apliquen un altre concepte. I això és
el que des del nostre punt de vista volíem posar de manifest
amb aquesta pregunta.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller de Treball, té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Salom, a mi m’astora que vostè
vengui aquí, al Parlament, tenint entès no sé què. Vostè té tota
la informació que vol tenir, i si n’hi falta qualcuna, li enviarem;
perquè això que vostè té entès, senzillament no és veritat. Els
conceptes d’aquests sis contractes, que importen la sorprenent
suma de 11 milions de pessetes en total, doncs són conceptes
diferents. Per tant, vengui’m amb els deures una mica més fets
a aquest parlament. 

I.10) Pregunta RGE núm. 902/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al nou logotip Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball. Substanciada la
pregunta, passam a la número 10, 902, relativa a nou logotip de
les Illes Balears, que formula l’Hble. Diputat  Sr. Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula. 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquests
darrers dies hem vist a les tanques i les marquesines de les
nostres illes cartells amb un fons negre que anuncien el nou
logotip de les Illes Balears. Voldríem conèixer quin és el cost
que ha tingut aquesta campanya publicitària, i sobretot quina
és la finalitat d’aquesta promoció interna. 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, l’objectiu, com és
lògic, és donar a conèixer a tots els ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears la nova imatge corporativa que ens ha de
representar com a destinació turística. El cost d’aquesta
campanya de tanques i (...) que vostè m’ha esmentat és
concretament de 13.784,3 euros, en pessetes 2.293.512. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. És evident primer de tot  que seria
objecte d’un altre debat plantejar la necessitat o no d’aquest
canvi de logotip, molt discutible; però el que sí és naturalment
discutible és que en un moment com l’actual, allà on hi ha un
problema important de reserves cap a les Illes Balears, on la
situació dels mercats és difícil, reconeguda fins i tot pels propis
tour operadors i empresaris; i allà on pareix que el Sr. Antich,
president d’aquesta comunitat autònoma, fins i tot pareix
reconèixer durant els darrers dies, resulta realment estrany que
es dediquin doblers en publicitat i en promoció aquí dins, a les
Illes Balears, i en canvi no es dediquin aquests doblers i
aquesta publicitat als mercats emissors, que hauria de ser el
normal i el lògic.

Sr. Conseller, nosaltres creim que estam en un moment difícil
per al turisme en aquestes illes, l’evolució, les previsions i les
perspectives, com vostè sap i coneix, són difícils. Convendria
que intentàs millorar molt més la imatge que es té a fora de les
nostres illes, que gastar doblers, encara que siguin només
aquests 2,2 milions de pessetes, en campanyes i tanques que
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no són més que per incrementar la seva pròpia promoció, la
seva particular i personal promoció, i no la de les nostres illes.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Jo és que, Sr. Flaquer,
m’agradaria saber qui l’assessora a l’hora de fer aquestes
preguntes. 2.293.000 pessetes com a cost d’una campanya.
Aquesta campanya vostè creu que no és necessària. Jo el que
crec que és necessari, és que tots els ciutadans coneguin quina
és la seva imatge corporativa. La política meva no és una
política obscurantista, com la que vostè pareix que vol
propiciar. 

Però vull dir una altra cosa: a vostè el que li pica és que
precisament sí per primera vegada s’han fet campanyes a
l’exterior de forma important, com és la que està en aquests
moments en el mercat alemany, en el mercat anglès i en el
mercat francès. I li pica una altra cosa encara més, que és que
aquestes campanyes per primera vegada en la història s’han fet
conjuntament amb l’empresa privada. Per primera vegada en la
història aquest Govern ha convençut o ha arribat a un acord
amb el sector privat i ha fet campanyes a fora; perquè aquestes
campanyes estan fetes, com sap perfectament bé, amb
Turespaña, amb la Cambra de Comerç i amb el Govern, cosa que
vostès mai varen aconseguir fer. Mai. La primera vegada en la
història que es fa una campanya amb la Cambra de Comerç i
Turespaña, que és el que li fa mal a vostè, perquè això demostra
l’eficàcia d’aquest govern, cosa que quan vostè va estar a la
Conselleria de Turisme aquesta eficàcia i aquests doblers es
gastaven en altres coses. 

I.11) Pregunta RGE núm. 899/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a dissolució de l'empresa GESMA.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Passam a la
pregunta número 11, 899, relativa a dissolució de l’empresa
GESMA, que formula l’Hble Diputada Sra. Aina Maria Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula. 

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. L’empresa GESMA, Gestió Sanitària de Mallorca, va
ser creada pel Partit Popular per gestionar el Complex
Hospitalari de Mallorca. Aquesta empresa sempre ha estat
objecte de crítica per part  de tots els partits que avui integren
el pacte d’esquerres. Sempre han dit que en arribar a governar
la dissoldrien. Avui duim quasi tres anys de Govern, i aquest a
empresa encara està en funcionament. Això, aquesta incertesa,
creim que és un problema tant per als professionals com per als

usuaris, i per tant avui formulam aquesta pregunta per tal de
clarificar un poquet més la situació. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
dissolució de l’empresa pública GESMA és un dels
compromisos de la Conselleria de Salut, així ho he dit
moltíssimes vegades a aquest plenari, i per tant estam treballant
des de fa molts de mesos per trobar la possibilitat de dur-la a
terme. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera de Salut, fa molts de
mesos, evidentment fa quasi tres anys que fan feina en aquest
sentit, i encara no han pres cap decisió. Dissoldre l’empresa
GESMA o no és una decisió de Govern. Jo no li diré el que ha
de fer o no ha de fer. De fet, jo no li puc dir què ha de fer en una
actuació aïllada com aquesta, i desconec quin és el model
sanitari que vostè, consellera de Salut, vol per a les nostres
illes, concretament quina és la forma de gestió dels hospitals,
si la gestió directa o la gestió indirecta. Vostè sempre s’ha
definit per la directa, però encara que em digui que fa feina, no
hem vist els resultats, tant de GESMA com dels altres hospitals
que té les competències fa dos mesos. En definitiva, això és una
decisió de Govern que jo no li puc criticar. Això sí, des d’aquí,
des del Grup Parlamentari Popular sí li podem exigir que faci bé
les coses. Vostè ha de ser clara, i vostè ha de ser coherent,
sobretot quan li estam parlant de la sanitat pública balear, amb
la qual tots ens jugam moltíssim, sobretot els professionals que
fan feina al Complex Hospitalari de Mallorca, que encara al dia
d’avui no saben quin serà el seu futur, no saben els seus
contractes com seran, què passarà amb ells, quin futur els
espera laboralment. No saben absolutament res, i vostès els
tenen en aquesta incertesa, que és el que nosaltres des
d’aquests escons els criticam. Tampoc no ho saben els usuaris,
que no saben quina serà aquesta assistència que rebran.

En definitiva, Sra. Salom, crec que li he de recordar que el
criteri que ha de seguir en aquest sentit  ha de ser l’interès
públic, i no un repartiment de cadires com la que té a la seva
conselleria, on GESMA està gestionada per Esquerra Unida. Els
seus problemes, el seu repartiment de cadires no pot  perjudicar
els ciutadans.

Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Sr. President, gràcies; senyores i senyors diputats. Sra.
Castillo, en una cosa estam d’acord amb la seva pregunta vostè
i jo, i és que realment vostè quasi quasi ho ignora tot. El
problema més seriós que hem trobat per dur a terme aquesta
dissolució és l’estructura actual de tots els recursos humans,
i la forma amb què alguns d’ells accediren en legislatures
anteriors, o sigui amb vostès, a l’empresa pública. Per poder
dur a terme aquesta reconversió estarà en funció de tots els
acords -des de fa mesos hi estam treballant- amb tots els
sindicats perquè es pugui assolir davant tothom la solució per
a aquests treballadors. En aquestes línies hi feim feina, i de
valent. I tota la seva demagògia, Sra. Castillo, i tota la seva
preocupació mai no l’han vista els treballadors durant totes les
legislatures que vostès varen governar, per molt que li sàpiga
greu. Vostès varen crear aquesta empresa, vostès varen crear
el bunyol, i ara ens trobam amb les dificultats jurídiques -i
pareix mentida que vostè, que és jurídica, ho ignori tant- per
poder fer aquest tipus de reconversió, la qual cosa no és fàcil,
però ens hi estam posant de valent, i ho aconseguirem, Sra.
Castillo, desfarem els molts bunyols que vostès varen fer.
Gràcies, Sr. President. 

I.12) Pregunta RGE núm. 900/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a la dimissió del Sr. Carbonero.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Passam a la
pregunta número 12, que és la 900 de registre, relativa a
dimissió del Sr. Carbonero, que formula l’Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, que
té la paraula. 

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Tanta sort que aquesta pregunta no
té res a veure amb el passat, perquè si no, ja sabríem la
resposta. El meu company, el Sr. Fiol, realment sempre que li
faig una pregunta ha de rebre. Però bé, jo li diré, aquesta
pregunta de què parlam ara mateix, ja fa temps, però darrerament
de manera més insistent, que el colAlectiu de professionals i els
sindicats que els representen en el complex hospitalari de
Mallorca demanen sense cap èxit la dimissió del Sr. Carbonero
com a director de GESMA. De fet fins i tot darrerament s’ha
demanat a crits davant l’Hospital General. Els motius no són tan
sols professionals, sinó que el (...), i així ho ha demostrat durant
t ot aquest, de Govern del pacte d’esquerres, un factor
desestabilitzador que genera desànim en els treballadors, i un
mal gestor públic, entre d’altres coses. Per tant, davant aquesta
demanda insistent, nosaltres li hem de formular aquesta
pregunta, demanda que a més hem de dir que un company

polític seu, del pacte d’esquerres, del PSM, sense cap crit, és
ver, també ho ha demanat.

Per tant, li demanam si pensa demanar la dimissió a aquest
senyor. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta
consellera quan ha hagut de fer dimitir qualcú no ha hagut
demanar res, per la qual cosa ni pens demanar, ni pens cessar,
com he confirmat en moltíssimes ocasions en aquesta sala, en
aquest plenari i en comissió, que no cessaré el Sr. Carbonero,
perquè és una persona molt eficient, i té tota la meva confiança,
i complim els objectius, complim tots els objectius, per la qual
cosa ni deman, ni el cessaré, i romandrà al seu càrrec tot el
temps que nosaltres estiguem governant. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que esperava aquesta
resposta. De totes maneres també li puc dir, li he de dir, que
potser és ver, mentre li feia la pregunta he pensat que potser
m’he equivocat. La pregunta no li hauria d’haver fet a vostè,
l’hauria d’haver fet al Sr. Grosske, perquè clar, el Sr. Carbonero
és quota Esquerra Unida dins la seva conselleria. Per tant, no
és que vostè no vulgui demanar la seva dimissió, és que
realment no pot  demanar la seva dimissió, perquè li han
imposat. Però el que hi ha és una persona que no sap gestionar,
i no li dic jo, sé que està aquí present, i no tenc res contra ell, el
que passa és que sí, els professionals i els usuaris sí que ho
han dit, i ho han dit insistentment: no sap gestionar; una
persona que tampoc no sap mantenir la pau social tampoc, una
persona que no ha sabut dur endavant la reforma
sociosanitària, una persona que ha causat la majoria de les
dimissions, que vostè parlava, vostè no ha cessat ningú, li han
dimitit a vostè, que és una altra cosa; i una persona que arriba
fins i tot  a ser feixista, això que tant li agrada dir als diputats
d’aquests escons, feixista, perquè ahir mateix va tancar les
portes de l’Hospital Psiquiàtric a una associació que es dirigia
al registre per formular una petició al coordinador autonòmic de
drogues. Va tancar les portes i no els va deixar passar. Per tant,
jo li dic, el seu pacte és legítim, el que passa, el que dic, és
intolerable pel repartiment de cadires que es fa... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo, el seu temps està esgotat. Sra.
Salom, té la paraula. 
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Castillo, els únics incompetents, els únics ignorants, els únics
que els podem posar qualsevol adjectiu, que no varen
demostrar absolutament res són vostès. Són vostès. Vostès
foren incapaços de dur a terme una reforma de la salut mental.
Els seus assessors, els que l’assessoren, els que la intoxiquen,
no ho fan bé, Sra. Castillo, perquè a vostè jo la convit avui.
Avui podem anar al Psiquiàtric, i avui podrà veure com la casa
gran, que vostès varen mantenir durant vint anys, amuntegades
les persones, en condicions infrahumanes, veritablement com
si fos un camp de concentració, els responsables polítics foren
vostès. Avui aquesta casa gran està tancada, Sra. Castillo, i
això, utilitzant les paraules del meu company, és el que els pica.
Els pica, perquè aquest govern governa, en contra de tots els
poders fàctics que vostès tenen dins l’Hospital Psiquiàtric, i
que no han volgut aquesta reforma de la salut mental, i que han
fet totes les passes i han fet tot el possible perquè aquesta
reforma no arribàs a bon terme. I com que hi està arribant, i tots
aquests poders fàctics perdran els seus poders, doncs això li
pica, Sra. Castillo.

I a més, faré un petit  aclariment: dins un recinte hospitalari
no poden entrar una manifestació perquè hi ha malalts, i no
poden entrar 50 o 60 persones. I és mentida el que vostè diu:
varen entrar 5 persones en representació d’aquest colAlectiu.
Vostè sempre diu mentides en aquesta sala. Vostè sempre es
posa en evidència. Va entrar una representació dels veïnats,
parlaren amb el coordinador de drogues, i varen poder dir tot el
que varen voler. Dins un recinte hospitalari, on hi ha malalts, no
poden entrar un grup de manifestants a cridar i a alterar la pau
que tenen els seus malalts.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Fiol, per què em
demana la paraula? 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Per una alAlusió, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Per una alAlusió? 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí. La puc explicar? 

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Fiol, aquesta presidència, potser erròniament,
però aquesta presidència no ha sentit el seu nom. 

(remor de veus) 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sr. President, només per un petit  aclariment, molt breu, molt
concís. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Fiol, vostè sap que al Parlament no hi ha petits
aclariments. Vostè no ha estat mencionat. No he sentit  -o
erròniament, si no, ho podem fer repassar- el seu nom, no l’he
sentit  en absolut, ni tan sols una menció a cap gestió anterior
més que durant vint anys ha estat en una determinada situació.
Però el seu nom no l’he sentit. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Volia dir que efectivament no he estat
citat, però sí alAludit..., la gestió... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Fiol, com pot  haver estat alAludit sense que l’hagin citat?
Es dóna per alAludit. Es dóna per alAludit? Però si vostè es dóna
per alAludit, aquesta presidència, que desconeix la història de
les Illes Balears, no té perquè admetre que es doni per al Aludit.
Les alAlusions són quan li fan una alAlusió directa, posen en tela
de judici la seva honorabilitat, etcètera. Però no crec que en
aquesta sala s’hagi posat  en qüestió la seva honorabilitat. S’ha
fet un comentari a la gestió. No li donaré la paraula.

Sra. Castillo, per què em demana la paraula? 

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, Sr. President, perquè la meva honorabilitat sí ha estat
afectada. La Sra. Consellera de Salut cada vegada que li faig
una pregunta em diu... 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Castillo, deixi’m parlar un poc. A vostè li han dit
mentidera, efectivament. Li don el torn d’alAlusions perquè es
pugui defensar si es considera que no és mentidera. 

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Evidentment jo crec que el torn de
preguntes és un torn de preguntes formulades per l’oposició al
Govern per controlar la gestió d’aquest govern. La Sra.
Consellera de Salut una vegada darrere l’altra l’únic que fa és
qüestionar l’honorabilitat, malgrat que vostè consideri que no,
del meu company el Sr. Fiol, perquè sempre fa referència a una
gestió anterior. Sobretot ha arribat fins al punt de dir que el Sr.
Fiol els tractava com a un camp de concentració. Crec que això,
aquestes declaracions, mereixen un retractament de la
consellera de Salut davant aquest plenari.

Gràcies. 
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I.13) Pregunta RGE núm. 905/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamen tari Socialista,
relativa al transport aeri.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castillo. Passam a la pregunta següent , que és
la número 13, 905, relativa a transport  aeri, que formula l’Hble.
Diputat  Sr. Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, que té la paraula. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada amb els
seus propis termes. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, perdoni, Sr. President. En resposta a la pregunta del
Sr. Crespí, ens vàrem trobar que a finals de novembre de l’any
passat  l’Insalud havia obert unes pliques per al concurs aeri, i
que s’havia fet una proposta d’adjudicació a l’empresa
Helisureste. Immediatament però una d’aquestes empreses
concursants va presentar alAlegacions. Que quedi clar que
aquestes alAlegacions no es varen resoldre mai, i fins i tot des
de la Direcció Territorial de l’Insalud s’havia manifestat en
diversos mitjans de comunicació que la signatura de
l’adjudicació era ja un fet. Ara ens trobam que aquest concurs
no ha estat resolt, i l’hem de resoldre evidentment nosaltres, a
pesar de no haver participat en cap de les fases anteriors. El
primer que hem fet, Sr. Crespí, ha estat tornar a obrir un termini
de 5 dies per presentar les alAlegacions oportunes, i tot  d’una
que hagi passat  aquest període resoldrem el concurs del
transport aeri. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que quan... -seré molt
correcte, no sia cosa que digui alguna paraula inconvenient-,
quan un llegeix una transcripció literal a un diari que diu “Hoy
-por ayer- se ha firmado el nuevo convenio para el transporte
aéreo con la compañía”, etcètera, un ha d’entendre que “Hoy
-por ayer- se ha firmado el contrato con el transporte aéreo
con la compañía x”. Entenc això. I si això no és així, aquest que
ho diu, diu mentides. I això no és ofendre ningú, és llegir allò
que diu el diccionari de la Reial Acadèmia sobre veritat o
mentida. I per tant, el Sr. Rodrigo de Santos, durant molts
d’anys director provincial de l’Insalud, jo crec que, i fins i tot
utilitzant el seu càrrec de funcionari, que no de responsable
polític, és un funcionari, càrrec de lliure designació entre
funcionaris de nivell 10, un funcionari no ha de fer, crec que és

incorrecte, que utilitzi el seu lloc, no ha de fer valoracions
polítiques sobre les coses i mentir de manera clara i descarada
als mitjans de comunicació.

Sra. Consellera, esper de vostè, que de veres firmi el
contracte amb una empresa i això no sigui un bluf. N’estic
convençut. Moltes gràcies. 

I.14) Pregunta RGE núm. 906/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al parc natural de Cala d'Hort.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Sra. Consellera de Sanitat? No
vol intervenir.

Passam a la pregunta número 14, 906 de registre, relativa a
parc natural de Cala d’Hort, que formula l’Hble. Diputada Sra.
Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, que té la
paraula. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats,
senyors i senyores membres del Govern. Aquesta diputada
sempre s’ha manifestat a favor de la protecció del territori i del
medi ambient, dóna suport  al Govern, i coincideix, per tant, amb
allò que expressava avui mateix la Sra. Consellera en la
importància de l’increment dels espais protegits, importància
que també comparteixen molts de ciutadanes i ciutadans de les
Illes Balears. 

Una vegada més hem d’insistir en aquest canvi de model, en
aquest canvi de model sostenible, de model de futur. Ben
segur, Sra. Consellera, tendrem l’oportunitat  de veure aviat
totes les entitats que participen a la Junta Rectora del parc de
Cala d’Hort. Però allò que ens ha sorprès, i per això feim
aquesta pregunta, és que a la roda de premsa per informar de la
creació del parc, representants de la institució insular, del
Consell Insular d’Eivissa i Formentera, o del propi Ajuntament
de Sant Josep no hi eren presents. En tot cas, crec que vostè
ens podrà explicar ben bé per què es va produir aquest fet, i
possiblement quan tendrà lloc aquesta reunió amb tots els que
participen a la Junta Rectora. Moltes de gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, vagi en primer lloc que
la relació institucional amb les distintes institucions, sigui el
Consell Insular d’Eivissa i Formentera, sigui l’Ajuntament de
Sant Josep, serà un fet en el moment en què es creï l’autoritat
de gestió del parc de Cala d’Hort, que, com se sap, serà en breu
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perquè va ser aprovat fa aproximadament uns quinze dies o un
mes. 

Dit això, dir-li que respecte d’aquesta roda de premsa
s’hauria de dir prèviament que l’Ajuntament de Sant Josep mai
no ha manifestat el seu acord, ni tampoc ha colAlaborat gens en
la declaració de parc natural de Cala d’Hort, de Sant Josep;
precisament tot al contrari, com a resposta ha estat acords
plenaris en contra de la creació d’un parc natural en aquest
indret, i fins i tot  a provocar crítiques absolutament basades en
quasi jo diria mentides, o qüestions que evidentment res tenien
a veure amb la veritat, i que ha arribat a fer declaracions als
mitjans de comunicació, de l’estil que si guanyava el Partit
Popular llevarien o derogarien el parc natural de Cala d’Hort.

Dit això, per tant, amb aquesta administració esperam que es
millori la colAlaboració, però fins ara ha estat difícil. No així ha
estat amb el Consell Insular, que hi ha hagut una constància
respecte de reunions, i a posar en comú aspectes referits a Cala
d’Hort. Per tant, esper que sobretot, a partir que funcioni
l’autoritat de gestió, hi hagi una relació molt més fluïda entre les
institucions.

Per altra banda, respecte del que va ser la roda de premsa,
estava previst inicialment fer una roda de premsa conjuntament
amb el Consell, un dilluns, no record exactament ara el dia, però
per causes d’agenda va ser impossible, i llavors es va avançar
al dissabte horabaixa, que vaig assistir jo com a consellera
responsable del Govern de les Illes Balears, juntament amb el
director general de Biodiversitat, tal com s’ha fet a la declaració
d’altres parcs naturals.

Moltes gràcies. 

I.15) Pregunta RGE núm. 907/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al nou sistema de finançament.

I.16) Pregunta RGE núm. 908/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa
a recursos econòmics de l'ecotaxa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sra.
Amer?, no vol intervenir.

La pregunta número 15, la 907, ha estat retirada mitjançant
l’escrit 916, de dia 28 de febrer.

La pregunta número 16, 908, és relativa a recursos
econòmics de l’ecotaxa, i la formula l’Hble. Diputat Sr. Joan
Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, que té la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Turisme, encara no fa molt que es va crear el
consell assessor que haurà de determinar les futures inversions
de l’ecotaxa. Però és evident que a cadascuna de les illes hi ha

una certa expectació, i fins i tot  preocupació sobre quines seran
aquestes inversions. Per tant, el que li demanam és si ens pot
informar quina és la situació actual, i si ens pot aclarir quines
actuacions es faran en l’immediat futur sobre aquest tema. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, sí, efectivament es
va constituir el Consell Assessor de Turisme, amb la presència
de tots els seus membres, tant administració com sector privat
com societat civil. El pas següent a la constitució del Consell
Assessor, es va constituir una comissió de treball, que és la
que ha d’avaluar si els projectes que es presentin s’adeqüen o
no als objectius de la llei, i ja des de fa un temps s’ha estat
treballant amb consells insulars, ajuntaments, i diferents
institucions, per anar elaborant projectes que llavors es
presentaran en el seu moment. Aquests projectes es faran, com
és lògic, per illes, tenim la intenció que tengui una visió integral
de cadascun dels espais que quedaran afectats, i que
indubtablement les inversions a cadascuna de les Illes vagi en
funció dels recursos que es capten a cadascuna de les Illes. En
properes setmanes es presentaran els projectes a la comissió de
treball del Consell Assessor de Turisme, i per tant es posarà ja
en funcionament el procés per anar executant els projectes
aquest any mateix. 

I.17) Pregunta RGE núm. 903/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa al grau de coordinació entre la Conselleria
de Turisme i la Conselleria de Salut.

EL SR. PRESIDENT:

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

Passam, idò, a la pregunta número 17, que és la 903, relativa
a grau de coordinació entre la Conselleria de Turisme i la
Conselleria de Salut, que formula l’Hble. Diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
que té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Queda formulada amb els seus propis
termes. 

EL SR. PRESIDENT:

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

Sr. President, Sra. Diputada, una mica enigmàtica és la
pregunta. De totes maneres jo li diria com a..., diria per exemple
com el Sr. Aznar López, que las necesarias, ni más ni menos. I
ara estic a la seva disposició perquè em faci la pregunta, i em
demani exactament què és el que vol saber. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sra. Sugrañes, té la
paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. És
curiós que no sàpiga per on va aquesta pregunta. Es veu que
els seus caps de premsa no li passen els dossiers de les seves
declaracions i les dels seus companys de partit. I efectivament
sembla que el Sr. Aznar és la seva obsessió, perquè li explicaré,
a Última Hora Menorca , el dia 14 de febrer el Sr. Alomar afirma
que la ley seca de Aznar puede repercutir en el turismo,
Celestí Alomar admitió ayer estar preocupado por los efectos
que pueda causar de beber alcohol en la calle, esta
preocupación surgida a raíz de la decisión del Gobierno de
prohibir el consumo. Però és que resulta Sr. Conseller que el
mateix dia al Diari d’Eivissa, de 14 de febrer, surten titulars
com, el Govern prohibirà... un anteproyecto de la ley balear
prohibe consumir bebidas de alta graduación en la vía
pública, se acabó el chollo, termes literals de la Sra. Consellera
de Sanitat.

Bé arrel de tot  això, clar què es desprèn de tot  això? Quina
actuació, quina coordinació hi ha en aquest pacte, en aquest
“Govern”? Un diu blanc, l’altre diu negre. Està més preocupat
per la llei del Govern central que per la llei que té precisament la
promotora, la té asseguda a qui al costat i per cert, es veu que
no li comenta res de res. Més que res dir-li que aquestes
actituds de dues persones que són del mateix partit, en aquest
Partit  Socialista, resulta que no saben que fan cap de les dues,
haurem de donar la raó al Diari de Mallorca, publicació del
dissabte, quan va dir que no només el President Antich
margina el Sr. Celestí Alomar, sinó que també margina els
mateixos membres del seu partit  que no l’informen dels
projectes que elaboren ells mateixos.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Sr. Conseller de Turisme té
la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, ara ja hem desfet
l’enigma que teníem avui en relació aquesta pregunta. Li puc
assegurar que estic absolutament en la mateixa línia que la
Consellera de Salut, jo em preocupa que s’hagi d’assabentar
pels diaris, m’ho demani a mi directament perquè la preocupació

pot  ser en positiu o en negatiu, que és allò que no deia el diari
i li faré arribar la transcripció a través dels meus serveis de
premsa d’allò que vaig dir exactament, si pel contrari no queda
satisfeta amb aquesta transcripció, torni a fer una altra pregunta
i ho pot fer directament sense cap problema, hi ha confiança.

Gràcies.

I.18) Pregunta RGE núm. 904/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, de l Grup Parlamentari  Popular, relativa a
declaracions efectuades pel vicepresident del Govern a Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Passam a la
pregunta número 18, la 904, darrera d’avui, relativa a
declaracions efectuades pel vicepresident del Govern a Eivissa,
que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Tur del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Tenint
en compte que el Sr. President del Govern a qui va adreçada
molt especialment, perquè les declaracions les havia fet el seu
vicepresident, està absent d’aquesta sala. Retir la pregunta.

Gràcies.

II. InterpelAlació RGE núm. 4427/01, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a contractació d'empreses per
dur a terme sondeigs d'opinió entre la població de les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Tur. Acabat el torn de preguntes,
passam al punt  següent de l’ordre del dia que és la
interpelAlació 4427, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a concentració d’empreses per dur a terme sondeigs
d’opinió entre la població de les Illes Balears. En nom del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Manuel Jaén i Palacios
per un temps de 10 minuts. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Desde
principios del S. XIX era habitual una práctica, bien cierto que
rudimentaria, para conocer las intenciones de voto tanto en
Estados Unidos como en el Reino Unido, no fue hasta el año 36
cuando Gallup, juntamente con sus colaboradores Ropert i
Cosley predijeron de forma científica, no rudimentaria la
victoria, en ese mismo año el año 36, del Presidente Roosevelt.
Ha pasado mucho tiempo desde entonce evidentemente y lo
que empezó a ser, como muchas otras cosas empiezan, una
técnica rudimentaria se ha ido perfeccionando con el tiempo,
hasta tener el rango como es natural de método científico.

Lo que hace mucho tiempo resultó ser una novedad, hoy es
moneda corriente en el campo de las ciencias sociales, que son
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muy complejas y que tienen muchas dificultades para conocer
las cosas y hoy es habitual que organismos, entidades,
empresas, en fin conglomerados sociales intenten conocer cual
es la opinión pública respecto problemas determinados y
concretos que les interese. Es cierto que este proceso ha sido
largo, no es nada fácil construir métodos científicos y tampoco
no es nada fácil a la situación que hemos llegado ahora, tras
ensayos y correcciones oportunas, hay que reconocer por
ejemplo que todavía los alfa y beta tests aplicados en la
Armada para la selección de los soldados, era muy habitual
antes de la II Guerra Mundial. Entonces cuando hemos de
conocer, como digo, desde una empresa, una institución, un
organismo, una entidad, cual es la opinión que se debe conocer
para adoptar determinadas decisiones es conveniente hacer
prospecciones para conocerlas y por eso las empresas
habitualmente se preocupan por conocer, por ejemplo cuales
son los hábitos del consumidor. 

También los políticos emplean las encuestas con fines
varios, algunos lo hacen con fines inconfesables, como
después veremos para conocer la orientación del voto, entre
otras cosas. Y cuando las encuestas no van bien sucumben
ante una tentación que es muy conocida y que se le denomina
el autocumplimiento de las profecías y ¿en qué consiste eso?
Pues consiste en un procedimiento manipulador por el cual a la
opinión pública se le va presentando un estado de opinión que
es favorable, para ver si con el tiempo eso se va cumpliendo.
Hay que decir por supuesto que las encuestas tienen
limitaciones y que a veces como los datos que se obtienen no
se hacen de forma científica, o hay errores, pues los datos no
son relevantes. Con todo y a pesar de todo esto creemos
nosotros que las encuestas sirven para lo que sirven y que sin
embargo dudamos cuando estas se presentan por empresas
que rigen estudios sin tener un prestigio acreditado, prestigio
que solo se obtiene con la experiencia, trabajo y con los medios
y un personal bien formado. 

El Gobierno contrató a una empresa por un procedimiento
de urgencia, de urgencia, 8 días fue el plazo de presentación de
las ofertas, alguien con vocación de sastre intentó hacer y lo
hizo un traje a la medida, eso sí, con la mayor transparencia, se
publicó en el Boletín Oficial de las Islas Baleares . Había suma
urgencia en la contratación, pero no en los resultados que se
demoraron por cierto, había un año de plazo para entregar y se
demoraron y la encuesta se encargó a una empresa sin
experiencia y cuya principal actividad, como figura en su tarjeta
que espero que ustedes no vean, porque claro no se ve pero yo
se lo digo, es la telefonía móvil como dice en su propia tarjeta
de visita, su objeto social es mucho más amplio, es verdad,
incluso venta de material informático, venta de ordenadores,
clases de informática, e incluso por si la Conselleria de Turismo
que no está aquí le interesara, estudios turísticos, etcétera. Pero
no es la empresa lo que nos interesa a nosotros, no es la
empresa, que sí debe interesar al Gobierno porque el personal
encuestador no estaba dado de alta en la Seguridad Social, ya
tenemos el Gobierno fomentado lo que sería la economía
sumergida, personas trabajando sin estar dado de alta.

Lo que interesa digo es conocer por qué el Gobierno
contrató y el conseller que toma nota lo veo muy atentamente,

pues que tome nota de esta pregunta que le hago, ¿por qué el
Gobierno contrató a una empresa que no tenía personal
cualificado, ni experiencia acreditada? No la tenía, era una
empresa que se había creado a poco tiempo de las pasadas
elecciones del año 99 en el mes de septiembre del año 99, ¿por
qué se contrata a esa empresa? Y ¿qué experiencia tenía?
Ninguna, porque no la podía tener, llevaba tan poco tiempo que
a nadie se le puede exigir que en unos escasos meses sea una
empresa acreditada en el ramo, ¿verdad? Eso no se puede pedir
ni a esta empresa ni a ninguna otra que lleve tan poco tiempo.
20 millones de pesetas, en euros es bastante menos, pero casi
20 millones de pesetas para que alguno recibiera un trabajo que
era el que él quería, ni más ni menos, pero eso no es todo
porque las prórrogas que se garantizan, ya se han hecho
algunas por ejemplo, pues puede llegar hasta 80 millones de
pesetas, que no está nada mal. Desde la cocina, o mejor desde
la pastelería que me han apuntado antes mis compañeros se
intenta vender un dulce que está demasiado duro y que a la
gente no le gusta y eso evidentemente hay que manipularlo de
otra manera.

Sondymark 2000 S.L., compañía mercantil de reciente
creación sacó de la lotería amañada el primer premio, porque
supone una lotería amañada y ahora se ha prorrogado con
otros tantos millones, pero Sondymark no paga a los
encuestadores porque las respuestas, como se ha denunciado
públicamente no iban en la dirección esperada, se esperaba otra
cosa, había que satisfacer expectativas electorales, había que
maquillar las encuestas en la cocina, en la pastelería hasta el
punto que los resultados, como ha dicho Unió Mallorquina, la
Sra. Munar en frente de mi ahora mismo, se los ha inventado,
las encuestas, los resultados, usted declaró ante la prensa que
se los habían inventado. El grado de desconcierto de los líderes
no resiste la menor observación, por ejemplo la prueba de
confiabilidad, como se llama técnicamente, una muestra, un
conseller recién incorporado al Gobierno, Conseller Villalonga
bienvenido al Gobierno, recién incorporado al Gobierno supera
en grado de conocimiento, supera al Vicepresidente, de ahí yo
sacaría una inferencia, habría que corregir una cosa, que
mientras más se sale es peor, por tanto, el Sr. Sampol que
tampoco está aquí ahora, algún compañero que se lo diga, un
consejo seria que no saliese tanto, que no se ponga al frente de
las manifestaciones, que no vaya al Corte Inglés para defender
al pequeño comercio, etcétera porque mientras más sale menos
se le conoce, lo bueno sería que le cesaran y lo volvieran a
nombrar porque así siendo un conseller novel pues entonces
sería mucho más conocido. 

Grado de conocimiento es un camelo, no digo otra cosa, por
ejemplo el Sr. Villalonga es por ejemplo más conocido en
Menorca que en Mallorca, en la encuesta, eso es un camelo,
veo que se ríen pero en fin, lo toman a risa, en fin me parece
bien. Si el grado de conocimiento es un camelo, la valoración de
los líderes es una quiniela, yo me lo imagino así, y a este que le
pongo, ponle un 4 y va que chuta y a este otro ponle una nota
baja porque me lo tengo que cargar y al siguiente suspéndelo
porque quiero darle un aviso, al señor de Turismo le dijeron haz
algo antes de que salgan las encuestas, algo contundente,
entonces se (...) unos cuantos hoteles y hubo multas
millonarias la semana antes de la encuesta. Con lo cual eso
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refuerza un poco la figura de quines lo habían avisado. En
cuanto a los problemas que la encuesta detecta, problemas, ya
no hablo de conocimiento que es una cosa que cualquiera lo
puede entender, problema, primer problema la vivienda,
segundo problema las carreteras, claro cuando uno va a las
sedes históricas del CIS, que es un organismo, hombre de cierta
fiabilidad, pues observa que eso no se corresponde para nada,
no me refiero al valor general en toda España, sino en Baleares,
nunca jamás se había obtenido en una encuesta que cerca del
30% manifestasen esa preocupación, el paro, la droga, el
terrorismo estaban por detrás de la vivienda, eso es imposible
y quien crea que el CIS lo hace peor que Sondymark que
levante la mano, veo que dicen que no, pues quien crea que
eso es así que levante la mano.

Sondymark en su encuesta obtiene todo lo contrario, todo
lo contrario y eso va en contra de un principio en estadística
que se llama el postulado de la constancia, es un postulado que
la oposición también practica con frecuencia, pero en el sentido
de virtud de la constancia, el postulado de la constancia dice
que las variables no pueden variar, salvo causa de fuerza mayor
y ya nos iríamos a naufragio, incendio, destrucción, etcétera
para que varíen en las formas de (...) de los ciudadanos,
postulados de la constancia. No se puede variar de julio, de la
encuesta del Cis, que se hace en julio, al mes de julio mismo, o
al mes de septiembre que se hicieron las encuestas una
valoración tan desproporcionada respecto a la que el CIS había
hecho.

En otro orden de cosas habría que hablar de la mortalidad
experimental, la mortalidad experimental sucede cuando se elige
una muestra, que suele ser representativa si se hace bien y
resulta que con el tiempo pues la gente, pues eso varia, van
desapareciendo. Aquí hubo 800 personas elegidas para las
encuestas, en principio eran muchas más, en Menorca fueron
791 cuestionarios , se in validaron 145, muertos experimentales
y 174 se remitieron de nuevo para correcciones, no volvieron...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén i Palacios vagi acabant per favor. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Acabo Sr. Presidente. ¿Dígame usted Sr. Conseller, dónde
están las 174 encuestas? O mejor no me lo diga, porque ya se
dónde están.

En resumen y acabo siguiendo la sugerencia del Presidente,
que para mi es un deber ineludible, estamos ante una
contratación, cuanto menos irregular. En segundo lugar que la
empresa que se contrató carecía de experiencia y cualificación,
para hacer los trabajos que en el concurso se había dicho.
Tercero, los resultados de la encuesta no son fiables, como la
Sra. Munar declaró, se lo han inventado ellos.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jáen i Palacios. Sr. Conseller de
Presidència té la paraula en nom del Govern per contestar la
interpelAlació. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Jaén,
la veritat és que quan l’escoltava pensava que alguna cosa
diferent dirà d’allò que varen dir el mes d’octubre a la meva
compareixença, però res de diferent ha dit i la veritat és que el
tema demostra la poca expectació que té en aquest plenari,
perquè crec que ja és un tema prou parlat, ben aclarit i sense
més problemes que la caparrudesa, supòs del Grup Popular, de
voler cercar ossos al lleu, no li veig altra explicació, perquè
vostès fan una interpelAlació demanant a veure quina és la
política del Govern de les Illes Balears en relació a la
contractació d’empreses per tal de realitzar sondeigs d’opinió
entre la població de les Illes Balears. 

La política és a través d’un concurs públic, butlletí oficial de
la comunitat autònoma i contractació feta per una comissió
composada per 4 funcionaris i 2 polítics, allà on hi ha tot un
conjunt de bases en el plec de condicions de contractació, allà
on es demostra quin són els punts de valoració i quina és la
valoració que es dóna a cada empresa i resulta que l’empresa
contractada és la més valorada, cosa que altres vegades no ha
passat  en aquest Govern de les Illes Balears, no ha estat
l’empresa més valorada pels tècnics la que al final ha estat
contractada, en aquest ho és, l’empresa que els tècnics diuen
que té major puntuació és la contractada, amb una diferència
entre altres empreses. Per tant, escolti, transparència,
objectivitat i concurrència a l’hora de fer aquest tipus, com
qualsevol altre tipus, de contractació. 

A més vostè em diu, no entenc el motiu de la urgència. Jo li
puc dir, crec que tenc un parell d’exemples d’urgències, els tres
mesos abans de les eleccions de contractes de la Conselleria de
Presidència, les tenc aquí i tampoc no ho vaig poder entendre,
ho varen fer dins la legalitat, ho tenc aquí, els hi puc donar i els
hi puc llegir i n’hi ha molt més. Només a la Conselleria de
Presidència tres mesos abans de les eleccions hi ha tres
contractacions d’urgència, però és una fórmula legal possible,
per què varen fer la urgència? Varen fer la urgència perquè
volien fer la contractació abans que fes l’any del nou Govern i
perquè es pogués valorar la gestió i a més no només és un tema
de gestió, sinó de coneixement de tot  un conjunt de temes que
estaven en (...) pública i volien saber quina era la valoració de
la ciutadania. I a més de voler saber tot això, una cosa que no
s’havia fet mai, posar-ho a disposició de tots els grups
parlamentaris, posar-ho a disposició del Parlament, com així ho
vàrem fer, perquè vostès fan i manifesten aquesta interpelAlació,
ho manifesten dos anys i busques després de fer la
contractació, perquè sí es va fer una primera enquesta i vostès
no varen dir res, es va fer el concurs i els vàrem entregar
l’enquesta, vostès no varen dir res, ni varen manifestar cap
tipus de dubte, varen rebre l’enquesta i la varen conèixer, li
varen donar totes les tabulacions i ho varen conèixer tot i no
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varen manifestar res, ara sí la primera enquesta no hi havia,
perquè a més per consideracions dels propis  serveis de
l’empresa Sondymark no era necessari ni bo, que a un any de
les eleccions es projectés vot i no es va fer ni es va demanar,
aquesta no va tenir cap problema. Quan al cap d’un any es va
fer la nova enquesta, allà on hi havia projecció de vot és quan
vostès ja tenen dubtes, ja posen en qüestió si l’empresa té
fiabilitat i posen en dubte tot un conjunt de temes que estan
molt clars a la documentació.

I després fan acusacions que els pagam 80 milions, no sé
d’on ho treuen això, després diuen la tarja, fer una memòria amb
la tarja, tanta tarja, ni si tarja, i després diuen no està clar
l’objecte social de l’empresa diu el que diu, l’objecte social està
inclòs, què el que val, la tarja que a vostès li ha donat no sé qui,
o el que diu l’escriptura pública de constitució de la societat,
seguem seriosos, Sr. Jaén perquè jo també tenc altres papers,
com és..., i també li puc contestar a la seva tarja, com són les
pàgines grogues de Telefónica, allà on surt aquesta empresa
Sondeos y Marketing clarament definida a la..., vostè sap que
Sondeos y Marketing era l’empresa anterior i Sondymark és el
mateix nom, com vostè sap, vostè ho sap i no pot dir que no és
el mateix, Sondeos y Marketing des del 93 ja havia fet moltes
feines, fins i tot per al seu Govern i després es va transformar
l’any 2000 en Sondymark, això és una cosa ben normal dins
qualsevol tipus d’empresa i vostè ho sap i no ho pot treure de
context. 

I després miri, em diu que l’enquesta parla del problema de
l’habitatge i el problema de l’habitatge no existeix i a mi per això
em dóna una base que no, escolti fa molt poc que les seves
enquestes del CIS, supòs que les del CIS són les seves i per
tant, com que són les meves són les vertaderes, sí vostè ho ha
dit així, fa poc també varen dir que l’habitatge és un problema
importantíssim, clar les del CIS tenen un inconvenient, que aquí
a la nostra comunitat autònoma són de 300, 400 persones i
aquestes és de 1.600 i és més capaç de detallar i d’arribar a
saber quin són els problemes d’aquesta comunitat autònoma,
les del CIS eren més difícils, i a més a les del CIS el problema del
terrorisme és més important, bé hi ha comunitat que estan molt
afectades pel tema del terrorisme i n’hi ha d’altres que no hi
estan tant perquè el tenen més lluny i aquesta és la realitat, la
resta és voler desvirtuar la realitat, n’hi ha altres que tenen
l’atur, la nostra tampoc té el problema de l’atur i vostè això no
li ha de donar més valor, això és el que diu el CIS és la veritat a
tot  Espanya, i aquí el que diu Sondymark és fals, per favor, crec
que a més la pròpia lògica que hauríem d’aplicar aquí ens
demostraria que el que diu aquesta enquesta és el més real,
perquè sí és un problema l’habitatge. 

I a més li vull recordar una altra cosa, l’any anterior a la
primera enquesta que s’havia fet el principal problema
d’aquestes Illes era l’aigua i ho va donar aquesta mateixa
enquesta, i ho era l’aigua, però gràcies a aquest Govern es va
resoldre el problema de l’aigua i ha desaparegut de dins la
preocupació de la ciutadania, vostès no ho varen posar en
dubte i ara per què posen en dubte el tema de l’habitatge? Miri
al final és una enquesta que a vostès no els agrada, supòs, per
què? Perquè elements, com deia abans, per pensar que hi ha
hagut irregularitats queda ben demostrat que no n’hi ha hagut

cap, hi ha hagut una contractació totalment transparent, una
contractació feta pels serveis jurídics de la Conselleria de
Presidència i feta per la comissió que va estudiar tècnicament
quina era la millor valoració. Jo sé que l’altra vegada fins i tot
va dir, avui no ho ha dit, per ventura ara ho dirà, per tant, ja li
prepararé la resposta abans que m’ho digui, si Demoscopia
s’havia presentat. Miri Demoscopia, com ja li vaig dir,
Demoscopia no va presentar els papers per fer una unió
temporal amb l’altra empresa i era una de les bases necessàries,
no era necessària que hagués fet la UTE, però sí era necessària
que hi hagués un paper que certifiqués la unió amb l’altre
empresa si obtenia el concurs, no ho va presentar i era a les
bases del concurs i com dic varen ser unes bases aprovades
pels serveis jurídics de la conselleria i amb el suport total de 4
tècnics funcionaris i 2 polítics.

Per tant, transparència total, legalitat i a més dir-li que s’ha
fet una cosa que no s’havia fet mai en aquesta comunitat
autònoma i és que les enquestes que fa aquest Govern estan a
disposició d’aquest Parlament i en tenguin coneixement tota la
societat, no només per allò que puguin ser votacions durant les
eleccions sinó per saber i conèixer quines són les
preocupacions de la nostra ciutadania i quines han de ser les
solucions que es donin i per ventura això els molesta, perquè el
que sí és cert és que les preocupacions de la ciutadania van
més en línia amb allò que defensa aquest Govern de progrés
que amb allò que defensen vostès des del Partit Popular.

Moltes gràcies.

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

 EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller de Presidencia. Para fijar la posición
grupos que deseen intervenir. Sr. Ferrer tiene la palabra.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Molt  breument per fixar la posició de
la COF en relació la interpelAlació que fa el Grup Popular i
indicar el nostre parer sobre el trist paper que ha fet el
parlamentari que ha intervengut. Parlar avui de manipulació de
dades o intentar dir que la contractació ha estat ilAlegal, sense
introduir cap dada que ho pugui demostrar i fent com fa
sempre, parlar i introduir el dubte dins aquesta cambra, però
referir-se a res concret perquè no ho pot  fer i perquè no hi és,
senzillament fa que la paròdia ridiculitzi la persona que ha
intervengut del Partit Popular.

Just una cosa, avui hi ha un article a El País  que jo crec que
li convendria llegir-lo, quan ens parla del CIS...

(aldarull a la sala)

 Si em deixa Sr. Jaén podré continuar, crec que seria
convenient que llegís aquest article perquè quan vostè parla de
la credibilitat del CIS, l’autor de l’article que és el Sr. Pepe
Blanco, que és el Secretari d’Organització del Partit Socialista
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li fa un repàs d’algunes qüestions que crec que el seu Govern
ho hauria de llegir una mica i aprendre, si algú ha fet perdre
prestigi a les institucions que haurien de servir una mica perquè
els ciutadans sàpiguen com van les coses de veritat és el
Govern del Partit Popular a Madrid, fent coses com l’enquesta
de la població activa, o la inflació que és d’allò més ridícul que
s’ha pogut veure, o també amb les enquestes de la intenció de
vot, allà on cada vegada hi ha més distància entre el Partit
Popular i el Partit  Socialista quan Espanya va tan bé com
vostès diuen i resulta que surten problemes de per tot  arreu.
Crec que el que vostè ha fet avui aquí aniria bé que ho
traslladés a Madrid que el seu Govern, o el Govern de tots en
aquest cas, però regentat pel Partit  Popular a Madrid en
p rengués bona nota perquè allò que vostè diu de la
manipulació de les enquestes és veritat que passa, però no és
en aquesta comunitat autònoma i sí en el Govern que vostès
tenen a Madrid.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ferrer del Grupo Parlamentario Mixto. Por el
Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la Sra. Hernanz.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Por
parte del Grupo Parlamentario Socialista también deseamos fijar
posición, pero primero quisiera reflejar la perplejidad de esta
portavoz ante un debate que no puedo por menos de calificarlo
de extravagante, porque ver como se viene a este Parlamento a
pedir cuentas al Govern sobre los resultados de una encuesta,
en base a las apreciaciones de un parlamentario, de un portavoz
que dice cosas como lotería amañada, camelo, quiniela y no
fundamenta ninguna de estas afirmaciones y tener que ver al
Conseller de Presidencia discutiendole que es la empresa que
realiza estas encuestas quien establece que temas preocupan
más a los ciudadanos y discutir eso me parece como mínimo un
tanto ridículo. 

Mucho más importante y grave me parecen las afirmaciones
sobre que se ha realizado una contratación irregular, eso sí que
nos preocupa y por lo tanto, sí que hemos oído ahora y
también tuvimos ocasión en la comisión de oír las explicaciones
del Conseller de Presidencia y de comprobarlas, contratación
irregular, ¿qué contratación irregular? Se realiza un concurso
abierto para establecer un contrato de servicios, se presentan
4 empresas y una vez examinadas las 4 ofertas y realizada la
valoración por la mesa correspondiente, se adjudica a una
determinada empresa, me gustaría saber que problema ve el
Partido Popular en este procedimiento de concurso abierto,
supongo que el primer problema es el propio procedimiento de
concurso abierto, pero eso se llama miedo a lo desconocido,
supongo que el Sr. Jaén ve más lógicos otros tipos de
procedimientos o, no lo ha hecho aquí, pero sí que lo hizo en la
comisión, incluso atreverse a sugerir pues que él, siendo
presidente de una mesa de contratación en el Consell Insular de
Menorca, la adjudicó a una determinada empresa y que hubiera
sido mucho mejor adjudicarla a esa empresa porque en su

momento él consideró que era más oportuna. Las cosas no se
hacen así, hay un procedimiento reglado, que es un concurso;
una vez que se abre ese procedimiento no es una actividad que
dependa de la discrecionalidad del político, es un
procedimiento reglado, sometido a derecho público, a derecho
administrativo, y si en algún momento se hubiera detectado
algún tipo de irregularidad las empresas, las otras tres empresas
que concurrieron, hubieron podido y tenían la oportunidad de
reclamar, y ninguna reclamó. Con lo cual, venir aquí y decir que
el procedimiento fue irregular es muy fácil, pero me parece que,
como mínimo, es muy poco serio decir que, como el resultado
del concurso no le gustó al portavoz del Partido Popular como
no le gustan los resultados y como, a su juicio, la empresa no
tiene experiencia, todo esto es una lotería, que si las cocinas,
que si camelos, que si quinielas; me parece, y permítame la
expresión, un poco fuerte.

En cualquier caso, desde luego, si la seriedad que pretende
el Sr. Jaén en las encuestas es la que hoy hemos tenido la
oportunidad de comprobar aquí, comentando, supongo que
jocosamente, porque quiero pensarlo que él no piensa que no
sé qué conseller sea más conocido no sé dónde, y termina, en
una frase fantástica, que quien cree que el CIS lo hace peor que
Sondymark que levante la mano, supongo que esta es la manera
que le gustaría hacer las encuestas y le parecerían muy
rigurosas y muy serias y nos podríamos poner aquí a votar qué
consellers son más conocidos y qué menos; y al Sr. Jaén pues
le parecería muy bien y le parecería más riguroso, pero este
gobierno hace las cosas de otra manera y, sobre todo, las hace
con procedimientos transparentes, que están sujetos a derecho
público, que están absolutamente reglados.

Y me gustaría, por último, saber de qué estamos hablando
hoy aquí, supongo que cuando comparece un conseller de un
gobierno de una comunidad autónoma es para dar
explicaciones, para hablar de responsabilidad política, y
estamos aquí discutiendo que el portavoz del Partido Popular
no está de acuerdo con que si al señor (...) lo valoran no sé qué
o si el problema que preocupa a los ciudadanos es otro. Con lo
cual yo creo que esa rigurosidad que reclama de las encuestas
lo mejor es aplicarse el cuento uno mismo y tener en cuenta que
estamos en sede parlamentaria, que el Govern, efectivamente,
está para dar cuantas explicaciones estime convenientes, pero
no para discutir los resultados de una encuesta que, por alguna
razón, pues no le gusta al Partido Popular.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Hernanz. Para réplica, durante cinco minutos,
tiene la palabra el Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Veo que la (...) de la
interpelación es que se nos interpela a nosotros, a la oposición,
eso lo hagan en otro momento, cuando ocupemos los bancos
desde este parlamento, nosotros interpelamos al Gobierno y por
tanto los demás que fijen la posición como quieran pero que no
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nos interpelen a nosotros, porque no voy a perder el tiempo en
contestar a las preguntas, como es natural, que se me hacen
desde otros bancos de grupos que apoyan al Gobierno.

He apuntado muchas cosas en las intervenciones que el Sr.
Conseller ha hecho, pero vamos a ver: ¿Usted me va a mí a
convencer ahora de que la empresa tenía experiencia
acreditada? ¿Usted es capaz de mantener aquí que una empresa
que se crea en el mes de setiembre que, por cierto, ha trabajado
en el tema de la ecotasa también, ha trabajado en el Consell
Insular de Menorca, es una empresa que se está expandiendo
por toda Baleares, se creó en el año 99, año 99, en setiembre de
99; yo tengo también el objeto social, tengo todos los estatutos
de la sociedad, porque los he leído. Es imposible que una
empresa en tres meses, cuatro meses, tenga experiencia
acreditada, es imposible. No tiene medios personales, porque
no tiene gente dada de alta a la Seguridad Social para estas
cosas. No tiene programas para procesar datos, porque los
manda a ODEC, a Madrid, no tiene nada. Es una empresa que
luego subcontrata a otros, mejor es contratar a una empresa
grande que esa, contrata aquí los trabajos de campo, los
trabajos de campo es lo único que ha hecho, trabajo de campo,
por cierto, mal hecho. No me discuta por tanto, ni me hable de
Sondeos y Márketin, como su nombre indica, es otra sociedad,
no es la misma, que yo sepa; otra cosa es que la propietaria sea
la misma, los accionistas, pero es otra empresa.

Bueno, aquí se han puesto en duda muchas cosas en la
encuesta, los mismos encuestadores. Yo he puesto en duda
una cosa muy sencilla que es el nivel de conocimiento, que eso
cualquiera que esté en el mundo éste sabe el nivel de
conocimiento. Es imposible que la Sra. Rosselló, tampoco
presente, me sabe mal nombrarla, consejera de Medio
Ambiente, sea más conocida que todos los consellers de Ibiza,
es imposible, -aun no había salido lo de su casa, hago esta
precisión porque lo de su casa no había salido, y tampoco
había salido una foto encadenada a Son Reus, que se hubiese
repartido por ahí-, por tanto no se la podía conocer. Nivel de
conocimiento, no digo de valoración, de conocimiento, es una
cosa muy sencilla que se puede contrastar rápidamente.

Una sarta de mentidas la encuesta, una sarta de mentidas,
pero bueno lo han dicho sus socios, Unió Mallorquina, ha
dicho que estaban inventados los resultados, inventados, no
lo digo yo, yo lo reafirmo, pero se ha dicho por Unió
Mallorquina, resultados inventados, no me diga que no que
está en la prensa. Y había una fotografía trucada de la realidad
que ustedes han manipulado porque han dejado eso en manos
de un pastelero, y ya se sabe que zapatero a tus zapatos, un
pastelero no puede estar metido en estas cosas -yo había dicho
panadero, me han corregido mis compañeros que era un
pastelero.

Usted, Sr. Conseller, sale aquí y no aclara nada, lo que hace
es enredar las cosas; ustedes adjudican, con un concurso
evidentemente a una empresa un trabajo, que se va
prorrogando en el tiempo, ya lo han prorrogado para el año
2001, ¿o no lo han prorrogado para el año 2001?, otros 20
millones o 15 millones para el 2001; el 2002 se volverá a
prorrogar para que siga haciendo trabajos habituales; nosotros

no pensamos que esta empresa tenga acreditación ninguna
para hacer esos trabajos, ninguna acreditación. Subcontrata a
un profesional, subcontrata a otro por experiencia, no tiene
porque no puede tenerla, porque no ha habido tiempo para que
tengan la experiencia.

Los instrumentos científicos, las encuestas de opinión ya
hemos dicho antes que tienen su valor, y con esta política del
Gobierno, que se ha citado al CIS, lo cité yo y luego se me ha
contradicho con el tema del CIS, pues yo le voy a hacer una
precisión, cuando yo hago las afirmaciones usted entiéndalas
desde una persona que hizo unos cursos de doctorado de
encuestas de opinión, hombre, no soy un cualquiera, usted me
perdone, Sr. Garcías, en encuestas de opinión; cuando yo hago
esa precisión, conozco las encuestas del CIS de Baleares,
porque se explotan datos de Baleares. Y nunca le he dicho a
usted, no me refiero a las encuestas del CIS con carácter
general, al barómetro de julio, no me estoy refiriendo a eso
sencillamente, nunca la vivienda había alcanzado niveles del
30% de preocupación, nunca. A nuestro juicio, la vivienda y las
carreteras, que figuran como segundo lugar, era para cargarse
a un conseller de Menorca, que hoy ha habido una pregunta
¿por qué no había ninguna de Menorca en el Gobierno?, para
cargarse un conseller de Menorca, esa es la explicación que
tenemos nosotros, esa es la explicación que tenemos, que se
manipulan los porcentajes de las encuestas para responsabilizar
a un Gobierno determinado y cargarse un conseller que ya no
está aquí en la Cámara, esa es nuestra explicación.

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Acabo, Sr. Presidente. Por tanto, ustedes hagan concursos
públicos todos los que quieran y dejen afuera a Demoscopia
porque no ha presentado un papel de UTE; ¿sabe usted cómo
se soluciona eso, Sr. Conseller? Por la Ley 30/92, hay diez días
para subsanar deficiencias, pídale a los diez días que le mande
el documento de la UTE hecha de la otra empresa, lo que pasa
que esto estaba, a mi juicio, estaba prácticamente dirigido hacia
una empresa, esta empresa lo hace y luego pues ustedes pagan
las consecuencias porque no es un estudio, como digo, serio.

Preguntar, con esto acabo, en Menorca si se escucha Radio
Mallorca es una barbaridad; preguntar en Menorca, como se
hizo a los encuestados, si leen el Diario Ibiza es otra
barbaridad; mire usted, porque esa encuesta vino hecha de
Madrid, de un señor que ustedes trajeron en un avión un día
que dio una rueda de prensa. Por tanto, hay muchas
deficiencias, pero la más grande de todas es que no tiene
experiencia, y en esto lo vamos a enmendar, intentaremos
enmendarlo con una moción que vendrá subsiguiente a esto,
diciendo que hay empresas que no están acreditadas que no
hagan estos estudios, porque desacreditan al Gobierno y al
mismo método científico.
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EL SR. PRESIDENT:

Acabe, Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Acabo, Sr. Presidente. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jaén. Para contraréplica, tiene la palabra el Sr.
Conseller de Presidencia.

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

Gracias, Sr. Presidente. La verdad que, només per cortesia
parlamentària, perquè només sap repetir arguments, arguments
que només se sustenten amb el seu judici de valor, no tenen res
més que el seu judici de valor, perquè d’altra cosa tenen, no
tenen cap suport  de pes que pugui, que diu manipuli i tal, es
veu que vostès estan molt avesats a aquestes coses, es veu
que vostès estan molt, i són molt mal pensats i estan molt
avesats; vostès les coses les fan així i com les fan així no poden
pensar que un altre no les faci així. I per tant només pensen que
tot  està manipulat, no, no, escolti, l’enquesta a vostè, per
ventura, li pot  haver resultat que no li agrada i que no creu,
però són els que surten, són els que surten, i vostè no les pot
creure. Clar, el que passa és que quan a vostès no els agraden
està avesat a manipular-los i a canviar-los i com que d’aquesta
hi ha hagut coses que no li han agradat, miri, ara vostè diu que
està manipulat, perquè no li ha agradat; que surt això de
l’habitatge, a vostè no li agrada i vostè se cerca un element
perquè si és per tirar un conseller, escolti, això són fórmules
que vostès deuen pensar i deuen fer de vegades, li puc dir que
aquest govern no les fa.

Per segona, no té experiència aquesta empresa. Miri, escolti,
aquí tenc l’acta de resolució del que era el concurs, com li he dit
abans, per a vostè no té cap importància ni fa cap cas, que hi
hagués quatre tècnics, quatre funcionaris de Presidència,
funcionaris que hi eren quan vostès governaven, el que passa
és que per ventura vostès els intentaven manipular, nosaltres
no ho intentam ni ho feim, on es dóna un resultat, i en aquest
resultat l’experiència hi compta, i els punts que surten i que
se’ls dóna és l’opció més valorada, és l’empresa més valorada.
I a més l’acta no està firmada per cap polític, està firmada pel
Cap de Departament dels Serveis Generals de la Conselleria de
Presidència, que és la secretària d’aquesta comissió per a
l’estudi i valoració d’aquest concurs.

Per tant, escolti, me costa molt entendre-lo perquè jo sempre
esper més de les persones del que poden donar de si i la veritat
que avui el paper que vostè fa, jo he d’entendre, han de fer
qualque interpelAlació i han d’omplir interpelAlacions, però  s i
s’ho pensa bé vostè sap que pot dur les mocions que vulgui,
vostè sap que la moció la té garantida que la perdrà, però si du
mocions que les dugui amb qualque fonament i amb qualque
pes i amb qualque element que pugui fer pensar a aquest
Govern que pugui tenir un mínim de raó. Perquè jo li puc

assegurar que si pensàs que vostè té uns mínims de raó i no ho
fa només pel que ho fa, ja la hi donaria, el que la veritat és que
vostè està fent un paper, que jo ho puc entendre que faci el
paper, però no vulgui fer-nos combregar a tots amb rodes que
no hi combregarem. I s’oblidi ja d’aquest tema, s’oblidi
d’aquest tema en un sentit, que hi pugui haver hagut
manipulació, que hi pugui haver hagut irregularitats, perquè,
com hem demostrat, no hi ha ni manipulació ni irregularitats, hi
ha unes dades que per ventura a vostès no els agraden, com
per ventura n’hi pot haver unes a jo que no m’agraden, però
són les que són i surten les que surten.

I a més, li vull recordar que l’altra enquesta que es va fer en
el moment després de tot  d’una de donar-se el concurs, vostès
no varen ni manifestar opinió. I per exemple, les del CIS,
l’enquesta del CIS el problema de l’aigua no sortia perquè no
ho demanaven, i aquí sortia el problema de l’aigua, perquè
estàvem interessats a saber com es valorava el tema de l’aigua
i a l’enquesta sortia el tema de l’aigua i tenia una altra
preocupació per part  d’aquesta comunitat autònoma, al CIS ni
hi era el tema de l’aigua, per tant no me compari el que fa el CIS
o el que es fa a una enquesta que es vol saber l’opinió i saber
el pols d’aquesta comunitat autònoma. I jo crec que aquesta
enquesta l’ha donat, ha donat el pols d’aquesta comunitat
autònoma, ha donat i dóna a conèixer quins són els problemes
que existeixen en aquesta comunitat autònoma i li puc
assegurar que aquesta enquesta a vostès els ha de servir, com
que està a disposició de vostès els pot  servir, per veure quina
és la política que han de fer, perquè, com li he dit abans, les
polítiques que vostès pregonen no són les que la ciutadania
vol defensar, sinó que les que vol la ciutadania són les que
defensa aquest govern de progrés.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 3838/01, presentada
pel Grup Parlamentari  Popular, relativa a reprovació del fet
que no hi hagi  cap menorquí ni menorquina al Consell de
Govern de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència, amb la seva
intervenció queda substanciada aquesta interpelAlació. I passam
al punt  següent de l’ordre del dia, que són les proposicions no
de llei, la primera d’elles la 3838, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a reprovació del fet que no hi hagi
cap menorquí ni menorquina al Consell de Govern de les Illes
Balears. El Sr. Huguet Sintes té la paraula per defensar la
interpelAlació.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. I li he demanat per llegir la proposta
d’acord, donat el temps, 10 d’octubre, de quan es va presentar
en el Parlament. Diu així: “El Parlament de les Illes Balears
constata, lamenta i rebutja que no hi hagi cap conseller o
consellera de Menorca a l’actual Consell de Govern de les Illes
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Balears. El Parlament de les Illes Balears reprova el fet que cap
menorquina ni cap menorquí sigui membre del Govern nomenat
i presidit pel Molt Honorable Senyor Francesc Antich.”

Començaré amb un tòpic, senyores diputades, senyors
diputats, ho puc dir més fort però no ho diré més clar, a la gran
majoria de menorquins ens disgusta profundament que ningú
de la nostra illa formi part del Consell de Govern. Volem que
qualcú de Menorca sigui al Consell de Govern, almanco mentre
no es carreguin el Govern. Així que, com a diputat que som per
la circumscripció electoral de Menorca, avui som aquí per
demanar a la Cambra que rebutgem tots aquest fet, el fet que,
per primera vegada des que es va constituir solemnement el
Consell General Interinsular, no hi hagi ningú de Menorca
assegut al Govern de les Illes Balears. No està escrit en lloc,
m’ho diran, m’ho poden dir, o també que el president fa el que
vol amb aquesta qüestió, jo ja els respon: hi ha països que
funcionen sense que tenguin escrita cap de les regles bàsiques
del seu Estat, la seva Constitució; crec que en política hi ha
regles que no han de menester estar escrites, són regles que
tenen a veure amb el sentit comú, amb l’olfacte polític i amb la
capacitat dels dirigents per procurar l’equilibri entre els pobles,
sempre, certament, complex i difícil.

I el cert és que en aquest aspecte la legislatura havia
començat bé. Van haver d’esperar una mica fins a poder
colAlocar tots els consellers que tocava a cada partit, però
almanco el Partit  Socialista va jugar a incloure un eivissenc i un
menorquí al Govern, i no crec que ho fes per a res més que per
conveniència política. Vull dir, amb tots els meus respectes, que
gestors amb el carisma i les capacitats tant del Sr. Costa com del
Sr. Ferrer ben segur que el Partit  Socialista en tenen bastants .
Però açò es va acabar en el moment que el Sr. Antich va cessar
el Sr. Ferrer, o li van cessar, perquè si bé és cert que la llei diu
que el president comanda també és cert que les crisis d’aquest
Govern es decideixen, tothom ho sap, a despatxos que no són
els del president.

Tots tenim clar que els aparells dels respectius partits,
aquesta UTI, unió temporal d’interessos, segons he llegit a
qualque diari de Menorca, li donen el bacallà ben tallat i ben
tallat al Sr. Antich. Pot ser que hagin pensat i que creguin que
els menorquins el que han de fer és acotar el cap i que farien
millor a callar. S’equivoquen els que pensen açò. Aquest
Govern i els responsables del partit  que li donen suport poden
estar segurs que, encara que sempre en trobaran que acotin el
cap, a Menorca sempre hi haurà representants amb veu per
manifestar el rebuig a qui li demostra menyspreu. I ho repetiré,
el fet que importa, el fet que políticament és transcendent és
que aquest Govern no tengui l’opinió de Menorca a la seva
taula, a la taula on es decideixen, per a enguany, per exemple,
més de 200.000 milions de pessetes de pressupost, les
magnituds en pessetes encara són més sonores.

I o hi som o no hi som, idò no hi som. I no hi ha alternatives,
ni succedanis ni paraules de consol que valguin, tan sols val
repetir tantes vegades com faci falta que al Consell de Govern
hi ha d’haver l’opinió i el punt de vista de qualcú menorquí.
Açò no seria cap problema si Menorca fos, per als que ho han
de decidir, un poble; si el Sr. Antich pogués entendre que des

del punt  de vista illenc, històric, polític i jurídic cada illa és un
poble, com creim nosaltres, i que al Govern de totes les illes hi
ha d’haver gent de tots els pobles, no hi veuria cap problema.
No passin pena, tampoc és que vulguem que el Sr. Antich ara
llevi cap dels consellers que té per posar-ne un de menorquí, ja
ho saben, no es tracta d’açò; a més, ben segur que per al Sr.
Antich, lamentablement absent, tots els membres del seu
Govern deuen ser autèntiques joies i nosaltres tampoc
empenyerem gens fort perquè canviï d’idea; però, ben mirat,
amb tots els canvis que s’han organitzat per al repartiment del
poder durant aquesta legislatura, creim que, si haguessin
volgut, haurien trobat qualque solució; posaré un parell
d’exemples, per exemple qualcú del PSOE que pogués ser
nomenat conseller adjunt a Presidència amb el Sr. Garcías, o
qualcú del PSM, perquè no, adjunt a vostè mateix, Sr. Sampol,
en fi, que solucions, com he dit, segurament en podríem trobar.
Bé, no he citat ningú adjunt al Sr. Grosske, lamentablement
també absent, perquè crec, encara que no sigui aquí per sentir-
se alAludit i replicar-me, que en lloc d’anar amb ell val més anar
ben tot sols.

Potser una altra cosa que em diran és que s’han nomenat
molts alts càrrecs, i és cert, de segona i tercera, no sé si n’hi ha
de quarta categoria, o línia, tot  sigui dit. També em podrien dir
que aquest Govern pensa molt en Menorca perquè cada
setmana pengen la publicitat institucional als diaris i a les
tanques i allà posa ben clar allò de les Illes, el país, frontera, etc.
Però vull ser seriós, crec que hem de ser seriosos, no n’hi ha
d’arguments ni n’hi ha de justificacions ni tan sols
d’explicacions vàlides però de l’absència de Menorca al
Govern, al Govern de totes les Illes Balears per primera vegada
des que tenim autogovern. Com es poden reclamar reformes
constitucionals per millorar la presència territorial al Senat, des
del Partit Socialista, o per anar a BrusselAles amb els ministres
espanyols, com vol el Sr. Sampol, vicepresident i secretari del
partit  més nacionalista de tots els temps, i al mateix temps ser
capaços de deixar Menorca fora del Govern? De totes les
atribucions que la llei atorga als parlaments o als parlamentaris,
millor dit, exercir la potestat legislativa, aprovar pressuposts,
controlar l’acció de govern, etc., avui i ara sé que no som aquí
per cap d’elles, avui ocup aquesta tribuna per defensar i
representar el que per als menorquins és, ni més ni manco, un
dret de poble, un dret que tot i que no estigui escrit en lloc
deman a tots vostès que també el defensin.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet i Sintes. Grups que vulguin
intervenir? El Sr. Ferrer, en nom de la Coordinadora
d’Organitzacions progressistes de Formentera, Grup Mixt.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, President, Coalició, si no li sap greu. Intervenim per
defensar la nostra posició que, evidentment, és de rebuig cap
aquesta moció que presenta el Partit  Popular. El Partit Popular,
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un partit d’àmbit estatal i també illenc, malgrat que a Formentera
no tengui representació a l’ajuntament, a la nostra màxima
institució, sí que és veritat que avui ho tenien fàcil per intentar
arrossegar el meu vot, perquè parlen d’introduir un menorquí  o
menorquina al Consell de Govern, decisió que jo respectaria
molt si el president del Govern ho fes, però s’obliden -perquè
he sentit  que parlava de quatre illes més d’una vegada- que hi
ha una quarta illa, que és Formentera, que tampoc no té
representació al Consell de Govern. No sé si ho fan senzillament
perquè de vegades el Partit Popular actua més com a una
gestoria, de mirar pels seus interessos que no per altres coses.
En qualsevol cas, ja li dic que ho tenia fàcil, hagués pogut
introduir aquest petit parany i segurament, no sé si jo, però a
qualque membre de la COP ens hagués fet dubtar què havíem
de dir, però miri, ni així.

El Consell de Govern no és un òrgan de representació
territorial, com si ho és aquest Parlament, on nomenam un
president, que es nomena des d’aquí i que és qui tria els
membres del seu govern, de la seva confiança, evidentment. Per
tant, en aquesta cambra les illes totes sí que hi són presents,
amb major número algunes i d’altres no, però no al Govern de
les Illes Balears. És aquí en aquesta cambra que nosaltres feim
confiança al Govern i li feim confiança en base a programes, des
de la COP feim aquesta confiança al president del Govern en
base a programes i en base al compliment d’aquests programes.
El Govern fa polítiques per a totes les illes i no les fa en funció
que els membres d’aquest govern siguin d’una illa, d’un indret
o d’un altre, les fa en base a les necessitats dels ciutadans;
nosaltres creim que fins ara ho fa bé i ja li dic, per això
rebutjarem aquesta moció, entre d’altres coses perquè des de
la COP no descartam que un dia al Consell de Govern, no un
formenterer o una formenterera, n’hi pugui haver molts més,
perquè el president que en el seu moment ho sigui, sigui del
partit  que sigui, consideri que hi hagi homes i dones a
Formentera que li puguin fer confiança i que puguin fer-ho bé
per a tots els ciutadans d’aquestes illes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. El Sr. Joan Bosco Gomila, en nom
del Grup del PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Fixarem la posició del Grup Parlamentari PSM -Entesa
Nacionalista a aquesta proposició no de llei, presentada també
com a moció als ajuntaments de Menorca i supòs que també al
Consell Insular de Menorca, i el primer que volem manifestar és
que estam davant una proposició no de llei demagògica, ja que
el Partit  Popular sap molt bé que qui nomena el Govern és el
president i que, sobretot, el que és important per a un territori
és que el Govern actuï damunt aquest territori ja sigui amb
inversions, ja sigui amb serveis i no amb la qüestió de qui
composa aquest govern, i així li van explicar a una pregunta que
va fer vostè al conseller de Presidència a la Comissió

d’Assumptes Institucionals i jo pens que està bé que avui se
li recordi.

I li vull dir que és una proposició demagògica i sobretot feta
en negatiu, perquè si aquesta proposta hagués estat en positiu
la resolució, l’acord hauria de ser modificat, la Llei del Govern
que té aquesta comunitat autònoma i incloure aquests termes
que vostè considera imprescindibles i que amb tanta
vehemència demostra, defensa. També li he de dir que la seva
proposta de resolució, que constata, lamenta i rebutja que no
hi hagi cap conseller o consellera de Menorca i que, finalment,
demana la reprovació del president de la comunitat autònoma,
sorprèn, si més no, que una moció que està feta amb tots
aquests termes que en el debat de política general el seu
portaveu, i se suposa que aspirant a ocupar la cadira del
president del Govern, no fes una sola referència a aquesta
qüestió de la composició del govern i el debat va ser quinze
dies després de vostès presentar aquesta moció. Per tant, el
Partit Popular també dóna molt poca importància a aquesta
qüestió i que és evident que qui aspira a ocupar el càrrec i la
responsabilitat de president del Govern no vol veure les
possibilitats de formar govern constrenyides, més enllà del que
avui marquen les lleis i dels possibles pactes polítics que es
puguin donar després d’unes eleccions.

Per tant, poques coses podem afegir, només que en aquest
sentit  li voldria recordar que aquest govern, malgrat no
disposar en el darrer any d’un conseller menorquí, li vull
recordar que hi ha hagut consellers d’aquests territorials, que
nomenaria vostè, que ben poca feina han fet a altres governs.
Han tingut consellers que per cobrir aquesta quota se’ls
nomenava sense cartera, i nosaltres entenem que per tenir un
conseller sense cartera val més no tenir conseller.

Per tant, Sr. Huguet, nosaltres pensam que els menorquins
estaran contents no per tenir un conseller menorquí dins el
Govern, sinó perquè el Govern faci inversions, ja sigui en
serveis, ja sigui en infraestructures, a Menorca, i li he de dir
que, projectes per a Menorca, aquest govern en té, i actuacions
sobre Menorca, aquest govern n’ha fetes. 

Les inversions en infraestructures educatives que s’han fet
i que es faran durant aquest mandat hem d’anar molt anys
enrere per trobar tantes inversions com les que es faran en
educació o les que farà aquest govern en educació. Per altra
part  fa poques setmanes es van presentar també els ajuts que
aquest govern va donar a les empreses menorquines, ja sigui de
comerç, ja sigui d’indústria, i en percentatge superen moltíssim
el percentatge de població que tenim a Menorca, i li he de dit
que tenint un conseller menorquí de Comerç mai no s’havien
donat aquests percentatges que s’estan donant ara amb aquest
govern sense conseller menorquí. Per tant les empreses, les
indústries i els comerços de l’illa de Menorca se senten molt
ben representats per aquest govern, sobretot perquè els fa cas
i perquè els dóna ajuts per a les millores i fomenta les seves
actuacions, les seves inversions i la seva promoció exterior.

Per altra banda li vull recordar que aquest govern ha tingut
una clara voluntat descentralitzadora del poder, de la capacitat
d’organització de la comunitat autònoma cap als consells
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insulars, i el primer que va fer va ser dotar de manera suficient
les competències transferides pel Partit  Popular als consells
insulars i dotar-les d’una manera suficient econòmicament
parlant, i no només açò, sinó que es van donar noves
competències als consells insulars i se’ls va dotar de la
capacitat normativa en matèria d’ordenació territorial. Els
consells insulars van poder fer i van poder aprovar les normes
territorials cautelars i els consells insulars tenen la capacitat per
fer i per aprovar el Pla territorial de cada una de les illes, cosa
que el govern amb consellers menorquins i eivissencs del Partit
Popular no s’havia atrevit a fer mai, i a partir d’ara els consells
insulars tindran més doblers per exercir les seves compet ències,
més competències i més capacitat normativa.

Per tant, com li he dit al començament, no es tracta de
comparar les actuacions dels governs en funció dels seus
orígens i en funció del lloc de naixement dels seus consellers,
sinó en funció dels serveis i les inversions que es fan a cada
una de les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila, en nom del Grup
PSM-Entesa Nacionalista. El Sr. Gascon, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Estam avui davant una proposició no
de llei demagògica, absolutament demagògica, com ha dit el Sr.
Gomila. Hem sentit  que hi hauria d’haver consellers adjunts,
que hi podria haver consellers adjunts. Jo record aquí un
conseller adjunt a un conseller sense cartera, el Sr. Prats, que
fins i tot el Sr. Orfila li va haver de regalar un motxilla perquè no
tenia cartera i no contestava ni tan sols preguntes; per
circumscripció, no hi era per altre motiu. 

La veritat és que jo consider lamentable, personalment,
aquesta proposició no de llei. Diu coses com que els consellers
tenen, entre d’altres, competències tan importants com ara les
relatives al pressupost de cada conselleria, la qual cosa no sé
què deu voler dir. Algun exconseller ens podria dir si és que
feia parts i quarts quan feia els pressupostos i mirava cap a
Menorca; jo vull creure que no és així, i vagi per endavant que
jo no estic en contra, ni molt menys, com pot suposar, Sr.
Huguet, del fet que hi hagi un conseller menorquí; a mi ja em va
bé que hi hagi un conseller menorquí, un no, més, però que
facin alguna cosa. En els governs anteriors n’hi ha hagut un,
n’hi podria haver hagut cinc, i mai no es va fer res. 

Nosaltres pensam que el Govern de les Illes Balears és el
govern de tots els ciutadans de les Illes Balears, no hi ha
perquè haver consellers per circumscripcions. Jo no voldria
entrar en la demagògia en què entra vostè i començar a parlar
extrapolant temes de si el Govern central hauria de tenir també
representació de totes les autonomies; i el consell, hauria de
tenir de tots els pobles de Menorca, o no importa? Perquè si
cada illa és diferent, a Menorca hi ha pobles bastant diferents ,

de ponent i de llevant, bastant diferents. No s’ha mirat mai la
representació dels pobles de cada una de les ciutats de
Menorca, en aquest cas.

Però és que, a més a més, a mi m’agradaria saber en quin lloc
deixa els consellers que han estat de distints governs amb
aquesta teoria de la representació per circumscripcions que diu
vostè. Personalment jo no vull dubtar, i no ho faig, de
l’honestedat dels consellers que va tenir el Govern balear mai
i, per tant, crec que el que han fet ha estat lluitar pel conjunt de
les Illes Balears prescindint del seu lloc de naixement, que és el
que vostè intenta fer. La feina d’un conseller del Govern no és
altra que anar pas a pas aconseguint cotes d’igualtat per a tots
els ciutadans de les Illes Balears, no per als seus ciutadans del
seu lloc de residència, i si miram açò voldríem recordar quan hi
ha hagut consellers en el govern; la traïció més grossa que s’ha
fet aquí va ser al PTI, com vostè recordarà; hi havia un
conseller en el Govern balear. 

El reconeixement polític de l’alta organització dels consells
insulars, ara tenim una llei de consells insulars sense conseller
en el Govern balear. El finançament definitiu de la comunitat,
que se’n van preocupar mai?, amb conseller menorquí. En
aquesta legislatura, sense conseller, es garanteix una llei de
finançació que serà favorable per a les tres illes. Hem de
recordar la quantitat d’habitatges públics fets a Menorca amb
conseller menorquí? I el port  de Ciutadella?, amb conseller
menorquí vuit anys per fer papers, i tres mesos abans de les
eleccions treuen un concurs, una adjudicació -electoral,
evidentment- sense un duro en els pressupostos, amb conseller
menorquí. Es va fer res per igualar la distància que hi havia en
benestar social entre les illes? I en carreteres, Sr. Huguet?
Vostè, de carreteres, en deu saber; en carreteres de 250 a 1.000
milions. En benestar social molt més, vostè ja ho sap, molt bé.
Abans d’açò es va fer una igualació, un augment de finançació
als consells de Menorca i Eivissa perquè ja sap vostè com
s’havien fet abans les transferències, ho recorda? Sense
conseller menorquí. En un temps sí, però jo, malgrat que el Sr.
Ferrer és molt amic meu i crec en la seva competència, pens que
no tot  açò va ser gràcies al Sr. Ferrer, sinó que va ser gràcies a
un govern que té interès en l’equitat dels ciutadans de les Illes
Balears, que és el que és necessari en aquest moment.

Nosaltres pensam que la política i el govern no funcionen
només per sentiments, ni molt manco per favors i interessos
personals, sinó per la justícia, l’estabilitat i el reconeixement
dels drets, i per això lluita el Govern balear per tots els
ciutadans i els consells insulars, que en aquest moment sí
tenen, per molt que a vostè li dolgui, pes específic, tenen un
pressupost que s’ha doblat, Sr. Huguet, en aquesta legislatura
i ara hi ha un govern que sí creu en els consells insulars, i no
necessitem tenir un conseller per circumscripcions a les Balears.

I jo pens açò igual que ho pensa vostè. Vostè ho diu perquè
ha de fer aquí la seva demagògia, el seu interès de partit, però
sap tan bé com jo que no és necessari malgrat, insistesc, a mi
no em disgustaria, no un, cinc, que fossin menorquins, però
pens que no és necessari si hi ha un govern seriós que no ho
centralitza com van fer vostès tot a l’illa de Mallorca.
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Jo li aconsellaria, per acabar, la lectura de n’Edmund Burke,
del segle XVIII, que distingeix molt bé el que és un govern que
lluita pels ciutadans, i el que és una facció que lluita per
interessos personals. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascon, en nom del Grup Socialista. Sr.
Huguet Sintes, per contradiccions té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. He de començar per respondre
al diputat de Formentera. Bé, la resposta, o el que vaig a dir ara,
serveix per tots tres. Hi ha, a més d’aquesta lectura recomanada
pel Sr. Gascon, un altre autor magnífic del segle passat, Karl
Popper, gran pensador, que també és molt recomanable amb les
explicacions que fa sobre el que és la veritat. Diu ell que no
existeix el dilema veritat-falsedat, que la veritat és senzillament
l’adequació dels fets a allò que explicam, o escrivim, o deim. És,
idò, una qualitat. El que jo he dit en la meva intervenció i el que
deman jo crec que tenia, estava adornat de la qualitat de la
veritat. El problema el té un intervinent quan diu que he citat
tres illes, o quatre illes, i que m’he oblidat de la seva; o no
escoltava, o no escoltava, o duia una resposta preparada. Ha de
cercar millor que les seves intervencions s’adornin de la
qualitat de la veritat quan cita l’adversari. 

Miri, jo no sé si és que vostè no se sent representat pel
conseller que jo crec que van nomenar perquè hi hagués qualcú
d’Eivissa-Formentera en el Govern. És un problema, en tot cas,
entre vostè i ell, i els seus partits i els repartiments que es van
fer, i aquí acaba la rèplica que vaig a la seva intervenció.

Sr. Gomila, miri, vostè sap perfectament bé que, sobretot
essent d’un partit que abandera el nacionalisme, aquest partit
seu creu tant en els consells que quan governa a Palma no
només no lleva els delegats del govern de Palma que el PP va
posar a Menorca, en posa més. En lloc de transferir les
competències i açò de què vostè presumeix al consell, crea
delegacions del govern d’aquí alternatives al consell. Açò és el
seu partit, el mateix partit que vol anar a Europa en
representació d’Espanya i que no vol, perquè vostè votarà en
contra, i tots els seus, siguin d’aquí o siguin de Menorca, que
cap menorquí estigui en el Govern o, com a mínim, no rebutgen
el fet que no hi estigui, que açò és el que li proposam, i tot el
que fa el seu govern, que es pot reconèixer sense
empegueïment, més fes, tot el que han fet és estupend, més fes,
però açò no és cap impediment perquè sigui positiu que hi hagi
qualcú de Menorca en el Govern perquè l’opinió dels
menorquins, com a illa, com a poble, sigui present en aquesta
taula.

Sr. Gascon, parlam del Govern de les Illes Balears. Vostè em
cita el de Madrid; podem tenir una altra discussió, presenti una
iniciativa i discutirem açò. Em parla del Consell de Menorca. No
és aquesta la qüestió, la qüestió és que dels més de 200.000
milions de pessetes que es manegen en aquestes illes, amb la
Llei de transferències magnífica, se n’enviaran als consells
devers 7.000, devers 7.000!, i a vostès sembla que els han

omplert les butxaques. Sr. Gascon, resposta del conseller
d’Obres Públiques dimecres passat: amb el seu amic Sr. Ferrer
es van invertir de 3.900 milions possibles de pessetes de capítol
6 d’inversió en carreteres, a Menorca, 69, 1,78%; dimecres
passat  el conseller d’Obres Públiques en comissió. En
conservació 93 milions de pessetes. No és un problema del que
els consellers fan o deixen de fer, és un problema de presència
institucional, de l’opinió, el sentir, el pensament dels
menorquins en el Consell de Govern, i açò es vol o no es vol o,
millor dit, o no es pot. Tanta unipersonalitat han donat el Partit
Socialista a Menorca en el seu grupet que ja els tenen la barrera
posada, ja no hi arriben; tothom arriba al repart iment, però els
de Menorca no hi arriben, i açò nosaltres, i gràcies, senyors
diputats de Mallorca i d’Eivissa d’aquesta banda, gràcies per
donar suport el rebuig a aquesta decisió del Sr. Antich.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i renou) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, en nom del Grup Popular, per la
seva intervenció. Substanciat el debat passaríem a la votació.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 28; vots en contra,
29. En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
3838, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la
reprovació del fet que ni hi hagi cap menorquí ni menorquina al
Consell de Govern de les Illes Balears.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 4061/01, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei 1/1992,
de dia 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn
humà.

I passam a la següent proposició no de llei, que és la 4061,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació
de la Llei 1/1992, de dia 8 d’abril, de protecció dels animals que
viuen a l’entorn humà. El diputat  Sr. Gaspar Oliver té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sr. President, senyores i senyors diputats, la Llei 1 de 1992,
de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen a l’entorn
humà, en el seu títol primer, a l’article 4.1 diu que, amb caràcter
específic, es prohibeix l’ús dels animals en fest es o espectacles
en què aquests puguin ser objecte de mort, tortura,
maltractaments, danys, sofriments o tractaments antinaturals.
En el punt  2 de l’apartat 4 diu: “Queden excloses de forma
expressa d’aquesta prohibició les curses de toros, amb unes
certes consideracions, i b) la celebració de competicions de tir
al colomí sempre que siguin promogudes per societats de tir,
sota el control de la respectiva federació i que comptin amb
l’autorització de la Conselleria d’Agricultura i Pesca”.

Jo sempre he pensat, tal com va anar la tramitació d’aquesta
llei, tenint en compte, a més, que es va demanar per part de la
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Federació de Tir i amb molta d’insistència que no es prohibissin
les competicions de tir al colomí, sempre he pensat -deia- que
quan es va redactar aquesta excepció del punt  4.2.a) no es va
caure, no es va pensar que no es podrien celebrar competicions
de tir a la guàtlera, a la guàtlera de granja, perquè la guàtlera
que ve a les nostres illes i que ho fa a partir de mitjans mes de
març, emigra, com tots vostès saben, del Marroc, del Sahel, i és
una guàtlera que pesa uns 100 grams, aproximadament, amb un
alt índex de mortalit at, un 70%, una baixa esperança de vida,
d’11 a 15 mesos, molt fèrtil, que vola perfectament als 20 dies i
que es pot  reproduir a les 7 setmanes. No estaran molt, a mitjan
mes d’aquest mes de març, a arribar els primers mascles que han
deixat la femella niant al Marroc; després vendran les femelles
i més mascles que emigraran fins al nord, fins i tot, de la
península.

S’ha de dir també que cada any vénen menys guàtleres, i
bàsicament així s’han posat  almanco d’acord els qui entenen
d’aquests temes, per dos motius fonamentals: un, el primer
d’elles, perquè en el Marroc darrerament es cultiva alfals i, a
més a més, allà es talla a mà, i això fa que la guàtlera ja no
necessiti fer aquests desplaçaments migratoris que feia abans
bàsicament per raons de supervivència; i en segon lloc, perquè
aquí ja no se sembra alfals com abans; Sant Jordi, S’Aranjassa,
Campos, són un bon exemple que, a més, amb l’abandó de
l’agricultura fa que la guàtlera que venia en migració del Marroc
no trobi aquí l’hàbitat idoni que hi trobava abans.

He de dir també, però, que la guàtlera va començar a
desaparèixer dels nostres camps quan es va iniciar el reg per
aspersió i a segar també a màquina. Vostès recordaran que
quan es regava per superfície la guàtlera feia el niu damunt el
mascle de la parada, i a més se segava també amb una dalla, la
qual cosa permetia, possibilitava al pagès anar alerta amb els
nius i no fer-los malbé quan se segava l’alfals un pic cada 15,
cada 25 o 30 dies. Però sens dubte han estat les màquines de
segar el principal contrari que ha tengut aquesta guàtlera
migratòria, igual també que les màquines d’embalar, que
embalaven l’alfals el vespre perquè no li caiguessin les fulles,
però que també embalaven les guàtleres, els conills, les llebres
i que estaven dins l’alfals.

Actualment, senyores i senyors diputats, he de recordar,
que vostès ho saben, que està permès sembrar guàtleres de
granja, la guàtlera japonesa, per a ensinistrament de cans i
també per a concursos de ca amb escopeta, és a dir, per allò que
es coneix més com a per a trial. Pensam, però, que les
competicions de tir a la mateixa guàtlera però amb modalitat
diferent, és a dir, llençades a braç, també ha d’estar permès.
Aquest tipus de competició, guatlères tirades a màquina, que
està autoritzat a les altres comunitats autònomes, suposaria un
estalvi important en el cost de les competicions, ja que les deu
guàtleres per concursant a raó d’1 euro cada una és molt
inferior al cost de 10 coloms a raó de 5 euros cada un, la qual
cosa possibilitaria, com vostès poden entendre perfectament,
que els caçadors amb menys poder adquisitiu podrien participar
als campionats, cosa que ara no poden fer, ara no poden pagar
aquests 60 euros.

Però, a més, cal dir també que els dies de competició
organitzats per alguna de les 79 societats federades, són dies
en què els caçadors no cacen, amb la qual cosa hi hauria molta
menys  pressió cinegètica. Quan el caçador pren part a
campionats, quan està ensinistrant, ensenyant el ca, quan
participa a trials o quan caça guàtleres sembrades de granja les
espècies autòctones i també les migratòries no són molestades,
la qual cosa, com tots vostès poden suposar, és un gran
benefici per a la caça.

Però a més s’ha de tenir en compte que un percentatge
important se salva, se salva per l’errada del caçador, però se
salva de moment, perquè la guàtlera de granja no té ja el sentit
migratori i, a més, és bastant maldestra i, tard o prest, serà
aliment dels depredadors i dels rapinyaires, de falcons, xoric,
milana, mostels i geneta, que actualment aquests tenen greus
p roblemes de subsistir i es beneficien, per tant, de trobar unes
captures fàcils i no tenen la necessitat, idò, de molestar les
nostres espècies autòctones.

Dia 8 de maig del 2001 la Federació Balear de Caça va dirigir
un escrit al president d’aquest parlament solAlicitant als
diferents grups parlamentaris l’autorització de les competicions
de tir a la guàtlera. El Partit  Popular presentam avui aquesta
proposició no de llei instant el Govern de les Illes Balears a
modificar la Llei 1/1992 en el sentit que quedin excloses de la
prohibició aquestes competicions de tir a la guàtlera, així com
ho estan, i per tant estan permeses, les competicions de tir al
colomí. Esper i desig que les senyores i els senyors diputats
puguin recollir aquesta petició de la Federació Balear de Caça
que avui, amb aquest acte i amb aquesta proposició no de llei,
el Partit  Popular i jo mateix ens feim nostra, i que vostès siguin
receptors d’aquesta solAlicitud i aprovin aquesta proposició no
de llei.

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments) 

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin intervenir? En nom
d’Esquerra Unida i Ecologista té la paraula el Sr. Ramon per un
temps de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No gastaré els 10 minuts, en
gastaré molt manco per dir que el nostre grup no donarà suport
a aquesta proposició, que hi votarà en contra, i manifestar la
nostra sorpresa per dos motius. Un, perquè el Grup Parlamentari
Popular ens presenti aquesta proposició no de llei dient que el
Govern modifiqui una llei; ja no és la primera vegada que fa
aquestes estranyes coses de dir que el Govern modifiqui lleis,
perquè sembla ser que tots hauríem de conèixer que el Govern,
en tot  cas, pot  fer projectes de llei, però que els grups
parlamentaris poden fer proposicions de llei. La veritat és que
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si ho volien dur amb totes les conseqüències podien dur una
proposició de llei i no d’aquesta manera, de dir que sí però
deixam que ho faci el Govern.

La sorpresa perquè utilitzin aquesta fórmula i la sorpresa
també que ens produeix en un moment en què creim que
afortunadament cada dia augmenta més la sensibilitat social per
tal d’evitar sofriments innecessaris als animals, i en tot cas
nosaltres veuríem bé que s’eliminassin alguns tipus
d’exclusions quant a la protecció dels animals que viuen a
l’entorn humà, que s’eliminassin aquestes exclusions, no que
cada vegada hi hagi més exclusions i que s’autoritzi que una
altra espècie pugui ser objecte de competicions de tir, que creim
nosaltres que realment no aporta res positiu ni va en la línia de
la sensibilitat que nosaltres volem creure que, afortunadament,
avui en dia és majoritària. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon. En nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el Sr. Buele per un temps de 10
minuts.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores diputades,
senyors diputats, amb la presentació d’aquesta proposició no
de llei el Grup Parlamentari Popular pretén que aquest parlament
modifiqui el contingut de la Llei de protecció dels animals amb
la finalitat que es puguin celebrar competicions de tir a la
guàtlera, cosa que prohibeix actualment l’article 4, apartat 1, del
text  legal. Es tracta de modificar la primera llei que es va
promulgar en aquesta comunitat autònoma l’any 1992. 

Creim des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista que amb la presentació d’aquesta proposició no
de llei el Grup Parlamentari Popular, lluny de proposar que
aquesta cambra parlamentària incrementi la protecció dels
animals i en minvi els maltractaments físics que se’ls infligeixen
en competicions i exhibicions esportives realitzades de cara al
públic, lluny de proposar en aquest parlament més mesures de
protecció i defensa dels animals, com resulta desitjable des
d’una perspectiva ecologista, mediambiental i respectuosa amb
qualsevol forma de vida animal, lluny de proposar que s’elimini,
precisament, l’apartat 2 de l’article 4 d’aquesta llei, que
determina expressament algunes excepcions a les prohibicions
específiques que figuren a l’apartat 1, com són ara les curses de
toros, les competicions de tir al colomí o les festes
ininterrompudes durant 100 anys, lluny de tot això, què ens
presenta el Grup Parlamentari Popular? Ens proposa que aquest
parlament es declari contrari no solament a la lletra i al text escrit
d’una llei que és i que ha estat vigent en aquesta terra durant
aquests darrers 10 anys, sinó, sobretot, i això és el que
consideram més greu, que aquest parlament s’oposi al mateix
esperit que animà el legislador a promulgar una llei protectora
de la vida d’uns animals del nostre entorn com són ara les
guàtleres.

Nosaltres no ho veim gens ni mica justificat. Ans al contrari,
creim que aquesta proposició no de llei va directament contra
l’exposició de motius de la mateixa llei; va també contra la
declaració universal dels Drets dels Animals que va promulgar
la UNESCO l’any 1978 i que va ser assumida per l’ONU, segons
la qual cap animal no serà sotmès a maltractaments ni a actes
cruels. Va també contra el corrent cada cop més proteccionista,
a l’hora que més cabalós, sobretot entre les generacions més
joves de l’Europa del segle XXI. 

Nosaltres volem mirar cap al futur d’una Europa cada cop
més respectuosa amb la vida dels animals. No se’ns hauria ni
d’ocórrer incrementar els nivells de crueltat en exhibicions
públiques. La tasca pedagògica d’impulsar i promoure actituds
de respecte cap als animals entenem que exigeix i reclama
mesures tan concretes com aquesta que afecta la guàtlera
protegida per la llei. El nostre grup parlamentari, el PSM-Entesa
Nacionalista, considera que tenim, que hem de mantenir el text
originari d’una llei que valoram molt millor que no el text
modificat que se’ns proposa des del Grup Parlamentari Popular.

Volem mantenir també el mateix esperit de protecció dels
animals que s’impulsa i es difon des de les més altes i
representatives instàncies europees. Aquesta proposició no de
llei que presenta el Grup Parlamentari Popular consideram que
obre la porta de la legalitat a una pràctica esportiva molt
concreta que contribueix a exercir la crueltat envers d’unes aus,
com són ara les guàtleres. No exerceix tant la crueltat a l’hora de
matar-les d’un tret, disparat per un ésser humà, també i sobretot
a l’hora de catapultar-les, encanonades cap a l’espai aeri,
solament per aquesta operació, per la simple llançada que en
molts casos ja provoca el patiment i la mort d’alguns exemplars,
s’ha de considerar rebutjable, creim nosaltres, aquesta pràctica
esportiva en exhibicions i competicions públiques.

Si en qualque cosa consideram que hem de ser
capdavanters dins Europa aquesta comunitat autònoma de les
Illes Balears és en la defensa i en la protecció del nostre entorn
més immediat, en lloc d’encapçalar, lamentablement, la llista
d’aquells territoris europeus on determinades espècies són
maltractades, amb pràctiques tan delict ives com l’enverinament
d’espècies silvestres o d’animals domèstics. Creim que ara no
és el moment d’anar afavorint la implantació d’una legislació
que afluixi, ni que sigui una miqueta en la protecció i defensa
dels animals, molt més encara si es tracta tan sols de donar
satisfacció a un colAlectiu respectable, però reduït, de
professionals i/o afeccionats, be sia derivada d’un ànim de
lucre, bé sia com a activitat lúdica sense cap finalitat
econòmica.

Per tot  això rebutjam de pla aquesta proposició no de llei
que ha presentat el Grup Parlamentari Popular, en demanam la
retirada immediata; en qualsevol cas, solAlicitam el vot contrari
de tots els grups parlamentaris. I voldríem acabar la nostra
intervenció des d’aques ta tribuna amb les mateixes paraules
que el nostre portaveu, el portaveu del Grup Parlamentari del
PSM-Entesa Nacionalista va emprar a la sessió de dia 8 d’abril
del 1992, quan es aprovar precisament aquesta llei, amb
l’assentiment de tots els grups parlamentaris, després d’haver-
lo treballat durant molt de temps en comissió. Aquesta llei
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representa un considerable avanç, representa una mostra de
sensibilitat que honora el nostre parlament, tot acte que
impliqui la mort d’un animal sense necessitat és un biocidi, és
a dir, un crim contra la vida. El desafiament és aturar els peus a
la crueltat. Un dia -deia el nostre portaveu, el diputat Ramon
Orfila-, “Un dia, senyores i senyors diputats, més prest que
tard, esperam nosaltres, se suprimiran les dues excepcions que
avui lleven coherència a aquesta llei, així ho esperam”.

Nosaltres, el Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista, quan han transcorregut deu anys d’ençà
d’aquelles afirmacions que ja feia el nostre grup, continuam
esperant, i continuam esperant l’eliminació d’aquestes dues
excepcions que afecten els toros i els colomins, no vulguem
afegir-ne una tercera, com se’ns presenta ara pel Grup
Parlamentari Popular en relació amb les guàtleres.

Moltes gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AMER I RIERA:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Amb
aquesta proposició no de llei el Grup Parlamentari Popular es
proposa, efectivament, com expressava el seu portaveu, Sr.
Oliver, que les excepcions que s’estableixen en aquesta Llei
1/92, de protecció dels animals, també afegir aquestes
competicions de tir amb guàtlera, així s’expressava, dic, el
portaveu del Grup Parlamentari Popular en relació a ampliar per
tant aquest punt  article 4.2. Des del Grup Parlamentari Socialista
volem expressar en primer lloc i vull recordar, per tant, que
aquesta llei fou aprovada pel Grup Parlamentari Popular a l’any
92, és una llei de l’any 92. En segon lloc, l’esperit d’aquesta llei
és de respecte als animals i sobretot allò s’ha de reflectir a la
conducta de les dones i dels homes, era un tema que ja en feia
menció el Sr. Buele, no és una qüestió tant de cost, Sr. Oliver,
no és una qüestió de cost i és per tant afavorir sí un esport,
però no aquesta competició de tir al blanc que vostè ens vol
expressar amb aquest augment de les excepcions que ens
proposa.

En tercer lloc, des del Grup Parlamentari Socialista també
ens volem ressò d’allò que s’havia expressat ja en aquest
parlament, iniciatives que s’havien duit quant a afavorir aquest
esperit  de la llei, de foment de la conscienciació ciutadana i
afavorir activitats de les associacions; no varen estar a favor,
el Grup Parlamentari Popular talment se’n va rentar les mans
justificant que era una cosa dels ajuntaments; això mateix era
una proposició no de llei que havien duit a la Comissió
d’Economia a l’any 96 i que per tant no varen votar a favor.

Des del Grup Parlamentari Socialista i amb tot el respecte
que ens mereixen les prop de 25.000 persones que participen en

la caça a les Illes Balears, una gran majoria practicant d’una
activitat cinegètica sostenible, avui tenim una representació
d’aquí; no estam a favor d’augmentar aquestes excepcions, no
estam a favor d’aquest tir al blanc amb animals, sí, en canvi,
podem afavorir aquelles activitats que afavoreixin, dic, l’esport
de la caça. Per tant, indicar que, des del Grup Parlamentari
Socialista, no podem donar suport a aquesta proposició no de
llei perquè està en contra, com deia, de l’esperit d’aquesta llei
així com ens proposa el Grup Parlamentari Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer, en nom del Grup Socialista. Sr.
Gaspar Oliver, té la paraula per contradiccions i per tancar.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. He de començar la meva intervenció
fent-me dues preguntes, una, la primera és saber, demanar qui
té les competències en caça? I l’altra, em deman on són els
diputats d’Unió Mallorquina?, ja sé que s’ha incorporat el
president d’aquest Parlament que és d’Unió Mallorquina, però
durant tot  el tema, tot  el transcurs de les intervencions i del
debat Unió M allorquina ha desaparegut. El Consell Insular de
Mallorca, que no té les competències, però sí que gasta molts
de doblers en fires, trobades, oficina de caça, però que avui,
quan es tracta un tema com aquest, on diu que ell està a favor
d’autoritzar aquestes competicions, avui no hi és, veurem què
farà a l’hora de les votacions, però ben segur -ja ho podem
intuir- que la seva votació serà en contra.

Sr. Ramon, d’Esquerra Unida, miri, nosaltres entenem i som
molt conscients que vostès per ventura tenguin una
sensibilitat, però vostè puja aquí a parlar-nos i a dir-nos el
mateix que el Sr. Buele que això suposarà un maltractament físic,
un patiment dels animals. Nosaltres pensam que no, en absolut,
són distintes maneres de pensar. Però jo li demanaria, Sr. Buele,
s i a vostè les guàtleres, supòs que qualque dia en deu haver
menjat, o no, almenys les ha vist, deu haver reparat que a les
carnisseries a totes les guàtleres les falta l’aleró, sap per què és
això? Perquè per matar les guàtleres a les granges les tallen
l’aleró i les deixen que es dessagnin. Per tant, no em parli de
maltractaments físics i de patiments per aquestes guàtleres
quan es tracti d’una tirada.

Un colAlectiu petit  respectable de 30.000 caçadors a les
nostres illes són els que han fet aquestes peticions. Comprenc
també el posicionament del Partit Socialista Obrer Espanyol, i
miri, aquesta llei aprovada pel Partit Popular, també, a l’any
1992, jo ja he dit abans que entenc que va ser una redacció poc
afortunada, jo entenc que quan es va redactar la llei no es
pensava que així com quedava redactada quedava prohibida la
competició de tir a la guàtlera. Però vull insistir a un punt, no
són guàtleres migratòries, no són guàtleres de les que venen
del Marroc, que, a més a més, aquesta guàtlera del Marroc
segur que arribarà a desaparèixer, es tracta de guàtleres de
granja que, a més a més de l’abaratiment en el cost a les tirades,
jo entenc que hi ha un benefici afegit i és que serveixen
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d’aliment a tot el feram, serveixen d’aliment als falcons, als
xorics, en definitiva, a tots els rapinyaires, està comprovadíssim
que aquest fet és així.

Jo lament que aquí es digui que s’està a favor de la caça,
però de les intervencions que s’han fet es desprèn que es té
una concepció diferent, almanco de la meva, del que són els
caçadors. Em cregui, Sr. Buele, que els caçadors no són cruels,
no ho són, per ventura no ha dit això vostè, per ventura no ho
ha dit, però em cregui, per ventura no ho he entès, -Sr. Grosske,
vostè sempre amb les seves; jo sé rectificar-, me cregui que, si
no ho ha dit jo per ventura ho he entès, si no és així, rectific, Sr.
Buele, i dic, no li dic a vostè, sinó que ho dic en general, que els
caçadors no són cruels. Els caçadors són persones molt
sensibles amb la naturalesa i que avui tothom reconeix que a les
nostres illes hi ha caça, precisament perquè hi ha caçadors que
la cuiden.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver, per la seva intervenció en nom
del Grup Popular. Sr. Buele, per què em demana la paraula?

EL SR. BUELE I RAMIS:

Sí, miri, Sr. President, per contradiccions i aclarir el que volia
aclarir el Sr. Portaveu del Grup Parlamentari Popular que acaba
de xerrar.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha un torn de contradiccions, Sr. Buele, no hi ha debat
aquí, hi ha un torn de contradiccions que ha utilitzat el diputat
que s’ha sentit contradit que ha estat el Sr. Oliver.

Substanciat el debat, procediríem a la votació i les senyores
i senyors diputats poden procedir a votar.

Resultat de la votació: 28 vots a favor, 29 vots en contra. En
conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació
de la Llei 1/92, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen
a l’entorn humà.

IV. Liquidació del pressupost del Parlament de les Illes
Balears, exercici del 2001.

Passam al darrer punt  de l’ordre del dia que és la Liquidació
del pressupost del Parlament de les Illes Balears, liquidació que
ha estat oportunament repartida a les senyores i senyors
diputats, i que els planteig, si cap de vostès no té inconvenient,
que l’aprovem per unanimitat.

Queda aprovada, per unanimitat, la Liquidació del
pressupost del Parlament de les Illes Balears corresponent a

l’exercici 2001. I, senyores i senyors diputats, no hi ha més
ordre del dia i s’aixeca la sessió, gràcies.

- Correcció d’errates del Diari de Sessions del Ple núm. 84, de
dia 26 de febrer del 2002.

- A la pàgina 3739:

Allà on diu: EL SR. NADAL I AGUIRRE:
Hi ha de dir: EL SR. NADAL I BUADES:
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