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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la sessió
plenària del dia d’avui, no sense abans felicitar, n’hi ha molts,
als diputats que es diuen Josep, com el Sr. González Ortea, el Sr.
Gornés i Hachero, el Sr. Marí Ribes, el Sr. Josep Juan Cardona,
el Sr. Portella i el Sr. Costa, que avui no està entre nosaltres,
però que també li donam la felicitació.

I.1) Pregunta RGE núm. 1004/02, de l'Hble. Diputat Sr.
José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suspensió de l'impost turístic.

La primera pregunta és la 1004, ajornada de la sessió
anterior, relativa a suspensió de l’impost turístic que formula
l’Hble. Diputat  Sr. José Maria González i Ortea, del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente, por partida doble por darme la
palabra y en nombre de todos los José que se distribuyen en el
arco parlamentario por su felicitación, la agradecemos
sinceramente. Bien la pregunta iba dirigida al Presidente del
Gobierno y que con su falta habitual de estilo parlamentario y
su escasa capacidad para contestar a las preguntas que le
formulamos desde la oposición, supongo que ha encargado
responder de esto a algún otro conseller.

El Sr. Presidente de Gobierno tuvo una reunión con los
representantes máximos d' IFTO, la Federación Internacional de
Tourperadores, el Sr. Martin Brackenbury, su presidente y el Sr.
Allan Flook su secretario. Personas de reconocidísimo prestigio
y que llevan muchos años al frente de esta institución, como
consecuencia de eso tanto el Sr. Brackenbury como el Sr. Flook
dijeron pública y privadamente, incluso hicieron algún escrito,
advirtiendo en general a los touroperadores de que habían
llegada a un preacuerdo y habían recibido una propuesta del
Presidente del Gobierno, Sr. Antich, para suspender el impuesto
turístico, o la aplicación del impuesto turístico hasta el mes de
noviembre. 

Mi pregunta era para el presidente, sobre que razones tenía
para hacer esta propuesta al Sr. Brackenbury y al Sr. Flook?

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Primer aclarir al Sr. Diputat  que el
President, com no pot  ser d’altra forma, no té cap problema en
respondre les preguntes parlamentàries que li vulguin formular,
però vostè sap que la seva absència d’avui és per motiu de la
celebració d’una de les fires turístiques més importants que es

celebra a Berlín. Vostè dóna per fet a la pregunta una situació
que no s’ha produït. Per tant, quan demana quines són les
raons que l’han portat a pactar, jo li he de contestar que no
existeix cap pacte en aquest sentit.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar para aclararle al
conseller de Hacienda que yo mismo propuse en la Junta de
Portavoces aplazar algunas de mis intervenciones de hoy
dirigidas al Presidente, para que en futuras sesiones pudiera
estar aquí. Naturalmente el representante del Gobierno dijo que
no hacía falta, el Gobierno respondería, de manera que no me
venga usted con canciones, el Presidente no responde porque
no quiere responder a esta pregunta.

Y entrando en el asunto concreto, usted dice que no es así,
pero mire usted yo sinceramente me creo lo que dicen los Sres.
Brackenbury y el Sr. Flook, personas a las que conozco hace
bastante tiempo y que son, insisto, personas de reconocido
prestigio y que han mandado incluso por escrito las
condiciones o en principio las conclusiones a las que habían
llegado de ese pacto con el Presidente Antich, otra cosa es que
el Presidente Antich después se haya vuelto atrás, porque los
barones después dicen que no, o por otras razones, yo creo
que siempre por razones electorales...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea, el seu temps està
esgotat. Sr. Conseller d’Hisenda té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. “De canciones nada” Sr. González
Ortea, aquesta pregunta la varen repetir dia 30 d’octubre de
l’any passat. Per tant, per ventura és molt més important anar
a una fira turística que contestar novament una pregunta que
ja s’ha fet.

Jo li torn a repetir, el President ha ofert diàleg, el President
escolta i el President espera que es proposin alternatives clares
que cerquin millorar l’operativitat amb la implantació de
l’impost i això és la realitat Sr. González Ortea.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda.
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I.2) Pregunta RGE núm. 1005/02, de l'Hble. Diputat Sr.
José María González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a suspensió de l'impost turístic fins al mes de
novembre.

Passam a la segona pregunta RGE núm. 1005, també
ajornada de la sessió anterior, relativa a la suspensió de
l’impost turístic fins el mes de novembre, que formula el diputat
Sr. José Maria González Ortea del Grup Parlamentari Popular
que té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Mire usted Sr. Mesquida, el
Presidente Antich tenía que haber venido a discutir ese asunto
en primer lugar aquí, no con los touroperadores, ni con unos,
ni con otros, aquí, a tratar esto con nosotros con la oposición
y discutirlo aquí que es lugar idóneo, en vez de andar con estas
cosas que han motivado, según leo en los medios de
comunicación en Berlín se canta la cucaracha como la ecotasa,
“ya no puede caminar ni para delante, ni para atrás”, pues esto
es un poco lo que le pasa al Sr. Antich, que ya no puede
caminar con esto “ni para delante ni para atrás”.

Y la pregunta que iba formulada y usted supongo que me
remitirá a decir que en fin que todo esto no tiene nada..., que no
lo han estudiado y que no lo han propuesto, mi pregunta era la
causa de querer suspenderla hasta el mes de noviembre, eso si
que me resulta verdaderamente chusco.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Per ventura en aquest tema no hi ha
res a discutir, és a dir, jo li vaig demostrar a una compareixença
parlamentària el ridícul que ha fet el Partit Popular en el tema de
l’impost turístic, té el dossier de premsa que a l’any 1988, el
Govern está estudiando la aplicación de un impuesto
turístico en Baleares para 1989, las consellerias de Turismo
y Hacienda determinarán la nueva figura tributaria. Si anam
a l’any número 10, després de governar 10 anys i parlar
d’aquest tema, ens trobam que: es momento de pensar en
aplicar una ecotasa turística, conseller de Medi Ambient del
Partit  Popular, demonizando al turismo, segons les seves
manifestacions, tener claro que un constante aumento de la
afluencia de visitantes propicia esta degradación que debe de
ser contenida. 

Per tant, miri Sr. González Ortea, termes estrictes de la seva
pregunta, el President no ha proposat a ningú la suspensió de
l’impost.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Conseller de Hacienda, que
salga usted con cosas del año 88 y 89, ¿sabe cuando debía ser
eso? Cuando estaba de director general el nefasto Sr. Alomar,
porque desde luego le puedo asegurar que los consellers de
turismo serios que ha habido en esta comunidad autónoma no
han pensado en eso.

Respecto a lo que me dice usted de contradicciones, Antich
deja en suspenso la ecotasa por la crisis mundial, en octubre
del 2001 ya la deja en suspenso por la crisis mundial y ahora la
vuelve a dejar en suspenso, y ahora dice un día sí y otro que
no, ayer mismo hizo unas declaraciones diciendo que si había
compromisos entonces la suspendería. Mi pregunta concreta
es, y se lo puede usted transmitir al Presidente Antich, por
favor que no la suspenda en noviembre, la va aplicar en
noviembre que quedan cuatro gatos que vienen aquí en
invierno porque ustedes han hundido el Plan de estacionalidad
o de lucha contra la estacionalidad y si ahora suspenden la
ecotasa la van a poner en noviembre a los cuatro pobres que
vengan, eso ya sería el colmo, espero que por lo menos lo
hagan con sentido común y lo dejen ustedes para el año que
viene.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Jo no sé si els consellers de turisme
que han passat  pels diferents governs del PP eren seriosos o
no, n’hi va haver un que va dir que entrarien a degüello en la
lluita contra la oferta ilAlegal i això és un motius pels quals els
hotelers estan en contra de l’aplicació d’aquest impost.

Miri, Sr. González Ortea hi ha una realitat, es va aprovar
aquesta llei, el Tribunal Constitucional va aixecar la suspensió,
s’ha fet una notificació a la Caeb i la Pimem del reglament
perquè presentin alAlegacions, s’ha fet una exposició pública, es
té el dictamen del Consell Consultiu, el dictamen del Consell
Econòmic i Social, s’han fet reunions de les comissions mixtes
d’avaluació dels mòduls, estan enviats al Consell Consultiu pel
seu dictamen i això és la realitat. Vostè m’ha dit que no li tregui
coses de fa 10 anys, no varen estar 10 anys parlant d’aquest
tema, de si blanc o negre, però encara no ha acabat el debat, el
Batle de Campos diu que ap licarà una ecotaxa a la gent que vaig
al Trenc. Per tant, jo no sé qui dóna unes passes i qui en dóna
unes altres.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 87 / 19 de març del 2002 3813

 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda.

I.3) Pregunta RGE núm. 1007/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a adquisició de l'Hospital Militar de Palma.

Passam a la tercera pregunta la 1007, també ajornada de la
sessió anterior, relativa a l’adquisició de l’Hospital Militar de
Palma, que formula l’Hble. Diputada Sra. Aina Maria Castillo i
Ferrer del Grup Parlamentari Popular que té la paraula. 

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Primer
de tot  dir-li Sra. Consellera de Salut que estam contents, des
d’aquest grup parlamentari, que torni estar present aquí
totalment recuperada i després comentar-li que el 15 de febrer
de l’any 2000 aquest Parlament va aprovar una proposició no
de llei presentada pel Partit Popular instant el Govern per a
l’adquisició de l’Hospital Militar de Palma per destinar-lo a ús
sociosanitari. Avui dia 19 de març de 2002, ara fa dos anys,
encara no tenim l’Hospital Militar a la nostra comunitat i ni tan
sols no tenim notícies d’allò que ha fet o ha deixat de fer aquest
Govern al seu respecte, el Partit Popular està preocupat, ha
interpelAlat, ha fet preguntes i avui tornam a demanar l’estat
d’aquestes negociacions.

Gràcies.

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):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Castillo, en primer lloc gràcies per interessar-se per la meva
salut i en segon lloc dir-li que de la mateixa manera que li vaig
contestar la seva pregunta escrita RGE núm. 268/02, les
negociacions amb el Ministeri de Defensa per a l’adquisició de
l’Hospital Militar de Palma es troben en un estat més que
avançat. Es mantenen tots els contactes permanents amb el
representant del ministeri, a nivell tècnic i a nivell polític. Les
reunions de treball realitzades, a Madrid i a Palma, permeten
avançar en un bon ritme i en particular li diré que la darrera
reunió mantinguda a Palma el passat  dia 29 de gener evidencià,
tal i com ja vaig posar de manifest en aquesta sala un acord
total pel que fa el tema del personal de l’Hospital Militar, no hi
ha cap problema en seguir en la seva feina.

A petició del Govern de les Illes Balears, la subsecretaria de
defensa ens va remetre el passat dia 8 de febrer la
documentació tècnica i administrativa per avançar en aquesta
negociació. Dir-li que en aquests moments tècnics de la direcció

general de Patrimoni i entitats jurídiques estan analitzant tota
aquesta documentació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Salom entre el que m’ha dit avui
i res la veritat és que no hi ha gaire diferència, és el mateix que
em va contestar a la pregunta escrita i a posta li faig aquesta
pregunta oral. Dia 8 de febrer efectivament li varen remetre una
documentació i li varen donar un termini d’un mes per
contestar, aquest termini ha passat  i aquest Govern encara no
ha contestat. El que és una realitat és que aquesta comunitat
autònoma, dos anys després que els ciutadans manifestessin
a través d’aquest Parlament que volien aquest centre per
destinar-lo a ús sociosanitari, dos anys després encara no el
tenim a la nostra comunitat, el tarannà del ministeri no pot ser
molt dolent, quan a altres comunitats autònomes que tenien el
mateix problema o la mateixa qüestió, ja tenen l’Hosp ital Militar
a la seva comunitat, com pot  ser Canàries, vostès tenien el
termini d’un mes i encara no han contestat.

Això creim que és greu, és greu per a la nostra comunitat
perquè si la conselleria bada el que pot passar és que aquest
hospital l’adquireixi una empresa privada i això seria una gran
pèrdua per a la nostra comunitat, a més d’una gran pèrdua per
a tots, els treballadors que hi fan feina, a l’Hospital Militar,
perdrien els seus llocs de feina. Des del Partit Popular no
podem fer res més, li ho varem servir en safata i ara vostè té la
possibilitat d’adquirir i de fer una bona negociació amb el
ministeri, nosaltres li demanam que faci feina, que faci feina
d’una vegada per totes, faci una bona negociació i que aquest
Hospital Militar pugui venir cap a la nostra comunitat per
emprar-lo com a centre sociosanitari.

Gràcies.

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):

Gràcies, Sr. President. Sra. Castillo, miri realment la història
no és realment com vostè l’ha contada, no va començar fa dos
anys quan hi va haver una proposició no de llei per part del
Partit Popular, la veritat és que va començar l’any 97 quan el
Partit  Socialista de Mallorca, el PSM va presentar una
proposició no de llei quan vostès governaven i no ho varen
trobar adient, es suposa que si vostès haguessin començant en
el seu moment tot  s’hagués pogut accelerar. Li puc assegurar
que no hem perdut ni un sol dia, ni un sol moment des de la
conselleria, des del Govern i des de Patrimoni hem fet totes les
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feines que pertoquen i en aquest moment, tal i com ja li he dit,
encara que vostè ja ho sabem no m’escolta gaire atentament,
estam examinant tots els tècnics i els jurídics la proposta que ha
fet el ministeri, perquè normalment quan es fa una proposta es
sol analitzar aquesta prop osta profundament per no comprar
malament i a un preu desorbitat.

També li he de dir que no és veritat que la majoria de
comunitats autònomes, va mal informada Sra. Castillo, hagin
tancat, ni tan sols Canàries ha tancat...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera, el seu temps està exhaurit.

I.4) Pregunta RGE núm. 998/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Sofia Hernanz i Costa, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a PAC mòbils.

Passam a la quarta pregunta la 998, també ajornada de la
sessió anterior, relativa a pacs mòbils i que formula l’Hble. Sra.
Diputada Sofia Hernanz i Costa del Grup Parlamentari Socialista
que té la paraula. 

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sra.
Consellera, hace algunos meses los ciudadanos de Ibiza
pudimos ver con perplejidad como se producía una curiosa
situación y es que por parte de dos municipios de la isla,  se
rechazaban dos pacs móviles que pretendían ser entregados
por la Conselleria de Sanidad del Govern, totalmente equipados
y si no me equivoco en idénticas condiciones habían sido
entregados a diversos municipios de las Islas Baleares y como
digo eran rechazados por dos centros de salud, concretamente
Sant Antoni y Santa Eulàlia, sin razón aparente y además, si no
recuerdo mal, los alcaldes de est os dos municipios ni siquiera
se dignaron a comparecer o recibir a la consellera y a la
Presidenta del Consell que venían a entregar estos pacs.

La pregunta es saber si después de realizadas las
transferencias, esta situación que producía un grave perjuicio
a los ciudadanos de Ibiza en es te caso ha podido ser
solucionada y en que situación se encuentra la entrega de
estos pacs móviles.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Hernanz té raó, la veritat és que
de 22 pacs mòbils que s’han repartit  a les quatre illes, els únics
problemes que han sorgit han estat a l’illa d’Eivissa i
concretament als ajuntaments de Santa Eulàlia i Sant Antoni. La

veritat és que s’ha posat, i s’ha demostrat, que foren només
motius polítics perquè una vegada assumides les transferències
la mateixa oferta, o sigui el pac mòbil completament equipat amb
el desfabrilador i el metge que també hi anava acompanyat i
anava un suport  d’un metge, després de les transferències no
hi ha hagut cap problema, va quedar palès que per part de la
direcció territorial i per part  també d’algun partit  polític hi havia
directrius fonamentades perquè aquests pacs mòbils no es
lliuressin a l’illa d’Eivissa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sra. Hernanz? No vol
intervenir.

I.5) Pregunta RGE núm. 990/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a dotacions pressupostàries previstes per part de l'IB-SALUT
a les Pitiüses.

Passam a la cinquena pregunta, també ajornada de la sessió
anterior RGE núm. 990, relativa a dotacions pressupostàries
previstes per part de l’IB-SALUT a les Pitiüses, que formula
l’Hble. Diputat  Sr. Joan Buades i Beltran del Grup Parlamentari
Mixt Els Verds d’Eivissa que té la paraula. 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Bon dia Sra. Consellera i també celebr que s’hagi recuperada
de la malaltia que tenia. En primer lloc el que li volia demanar és
això, és a dir, un cop transferides les competències en matèria
de salut, hi ha un desconeixement gros a Eivissa i Formentera
sobre quin és el quantum, com deia el conseller Mesquida, que
gestionarà l’IB-SALUT l’any 2002 en el conjunt de Balears i
quina part ens tocarà a Eivissa i Formentera?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moles gràcies, Sr. Buades. Sra. Consellera de Sanitat té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Buades pel seu interès per
la meva salut. Miri els pressuposts del Servei de Salut prevists
per a Eivissa i Formentera l’any 2002 mostren les següents
xifres: en el capítol 1, 28.267.953 euros. Capítol 2, 9.427.860
euros. Capítol d’inversions, a l’Hospital de Ca’n Misses per a
diàlisi 610.012,10 euros, a l’Hospital de Ca’n Misses la reforma,
cablejat i d’altres 601.012 euros, a l’Hospital de Ca’n Misses
complementari 90.151,82 euros, Hospital de Ca’n Misses obres
i quiròfans 1.292.176 euros, Hospital de Ca’n Misses a la cuina
381.642,70 euros. O sigui, total a l’Hospital de Ca’n Misses
2.974.994,62 euros.
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Centre d’Especialitats de Formentera, 240.405 euros. Centre
de Sant Miquel, 967.629,49 euros , Centre de La Rupila 90.000
euros. La unitat bàsica a la Mola de Formentera 239.520,95
euros. I el Centre de Salut Mental 150.253,02 euros. Això fa un
total de 42.358.616,70 euros.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Jo voldria expressar la intenció de què
ens doni aquestes xifres perquè ens eren desconegudes, com
a la comunitat Pitiüsa i ho valorarem una vegada estudiades.
Així i tot, dir-li la gran preocupació que hi ha a Eivissa i
Formentera perquè només en tres anys la població ha crescut
censada de 90.000 a 108.000 persones i per exemple amb
estàndards com la unitat d’aguts per 1.000 habitants estam per
davall de totes les mitjanes conegudes a la Unió Europea i fins
i tot  a l’Estat espanyol i les Illes Balears. Aquest creixement tan
important que no va acompanyat d’inversions en
infraestructures paralAleles a allò que s’està construint a altres
Illes, per exemple unitats hospitalàries d’aguts, ens preocupa i
esperam que mitjançant aquest pressupost que vostè ens ha
donat comenci a veure la primera pedra d’aquestes inversions
també en infraestructures.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

I.6) Pregunta RGE núm. 995/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a tabaquisme a les Illes Balears.

Passam a la sisena pregunta, també ajornada de la sessió
anterior, RGE núm. 995, relativa a tabaquisme a les Illes, que
formula l’Hble. Diputada Sra. Mercè Amer i Riera del Grup
Parlamentari Socialista que té la paraula. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquest
Parlament com a màxima institució de la nostra comunitat
autònoma té l’obligació de promoure i donar suport a aquelles
accions que puguin anar encaminades a mantenir i millorar la
salut de les ciutadanes i els ciutadans de les nostres Illes. Així
en motiu de la celebració del Dia Mundial sense tabac per
l’Organització Mundial de la Salut el passat mes de maig, es va
aprovar aquí en aquest Parlament una declaració amb
l’assentiment de tots els grups polítics d’aquesta cambra,
representants de les diferents associacions com la Presidenta
de l’Associació Espanyola contra el Càncer, President del

ColAlegi de Metges, President del ColAlegi d’Apotecaris,
President del ColAlegi de Psicòlegs i així unes 10
representacions que varen ser presents aquí en aquesta
declaració. Hem de dir també que s’ha acordat, per part  de tots
els grups polítics, mesures específiques per crear aquí en
aquest Parlament espais sense fum.

Ens pot  informar Sra. Consellera de Salut i Consum per les
polítiques i accions encaminades a la prevenció del tabaquisme
a les nostres Illes?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Amer, la Conselleria de Salut i
Consum, com vostè coneix, té entre els seus plans d’actuació
en matèria de programes sanitaris l’elaboració d’un pla sobre el
tabaquisme a les Illes Balears, amb l’objectiu de millorar la salut
dels ciutadans i també disminuir els factors de risc de les
malalties derivades del seu consum. Una vegada elaborat
aquest esborrany inicial s’ha adreçat a totes les institucions
públiques, Parlament, conselleries, ajuntaments, sindicats, UIB,
professionals i altres que varen aportar idees a aquest pla i que
també es varen poder introduir totes aquelles alAlegacions que
consideràrem adequades. 

M és endavant, dia 28 de desembre de l’any 2001 es va
realitzar una altra reunió amb tots aquests sectors esmentats,
professionals, entitats que desenvolupen tasques que afecten
el tabac, amb la finalitat de determinar d’una forma definitiva
aquest esborrany final sobre el pla de tabaquisme a les Illes.
Una vegada finalitzat aquest pla, es procedirà a la seva elevació
al Consell de Govern, adoptant a continuació les mesures de
tipus sanitari i legal procedents per a la posada en
funcionament de l’esmentat pla. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

I.7) Pregunta RGE núm. 1151/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la postura de la Conselleria de Medi Ambient  a  la
manifestació contra el Pla hidrològic nacional (PHN).

Passam a la setena pregunta la 1151, relativa a postura de la
Conselleria de Medi Ambient a la manifestació contra el Pla
Hidrològic nacional, que formula l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font
i Barceló, del Grup Popular que té la paraula. 



3816 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 87 / 19 de març del 2002 

 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats si els
pareix després d’aquestes tres preguntetes de quedar bé i dir
que estan satisfets, anem a fer-ne dues per no quedar tan
satisfets. Sra. Rosselló, ens podria explicar aquí quina postura
defensava vostè a la manifestació de Barcelona en contra del
Pla Hidrològic nacional? La seva postura i què defensava allà
vostè?

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Jaume Font, la postura que defensava aquesta Consellera de
Medi Ambient del Govern de les Illes Balears era molt clara, una
postura a favor del medi ambient, una postura que clarament era
defensar una nova cultura de l’aigua, com clamen milers de
veus en aquest moment arreu de l’Estat espanyol i evidentment
en contra d’un Pla hidrològic obsolet i passat de moda.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Miri Sra. Rosselló, un pla passat  de moda i obsolet, vostè
això mateix no s’ho creu, miri com li dic aquest pla a vostè li ha
aprovat el Pla hidrològic de les Illes Balears, no es poden fer
tants menyspreus. Vostè té un problema, vostè va anar a
Barcelona i es va trobar amb els socialistes de Catalunya, que
no volen cap subvenció per al Pla hidrològic nacional des de
BrusselAles, amb els socialistes d’Aragó, que volen totes les
inversions dins Aragó, menys els transvasament, els socialistes
de València que volen el transvasament, no digui que no Sra.
Francina, el transvasament i a més les infraestructures. 

Vostè va anar allà a fer el seu esport  preferit, vostè no s’ha
donat compte que el seu oci, el seu esplai segueix sent el mateix
que quan vostè no era responsable de la cartera de medi
ambient d’aquest Govern, vostè segueix pensant que és aquella
que s’encadenava als Canons, s’encadenava a ses Covetes,
que s’encadenava davant l’incineradora i vostè fa un ridícul
espantós anant a una manifestació que no sap molt bé davant
quina bandera del socialisme s’ha de posar, perquè tenen
quatre postures diferents arreu de l’Estat, solament per donar
canya. Miri a vostè tots els membres del Pla hidrològic
nacional, per majoria absoluta li varen aprovar el Pla hidrològic
de Balears, a vostè i jo li deman Sra. Rosselló que quan vagi

allà, hi vagi en representació dels Verds, no hi vagi com a
consellera de Medi Ambient perquè vostè en tot  cas ha de
reconèixer, després de molts anys, que hi ha un primer Pla
hidrològic nacional i a Balears han aprovat el Pla hidrològic i
vostè hi va votar a favor, ho va fer el PP la passada legislatura
i si vol canviar de hobby canviï de profess ió, no faci esport
anant a manifestacions tenint responsabilitats molts grosses,
de moltes inversions per a les Illes Balears.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

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. Jaume Font, miri jo crec que hi ha
una mica d’esquizofrènia per part seva i del seu partit per un
seguit de raons que li recordaré. Un dia em diu que vaig a
manifestacions, després em diu que ja no m’encadeno, ho
posin clar perquè es veu que no li tenen. Segona cosa, parlen
de si he anat amb els socialistes d’aquí i d’allà, miri hi vaig anar
evidentment com a Consellera de Medi Ambient del Govern de
les Illes Balears i a més com a persona dels Verds. 

I li recordaré per quines raons aquest Govern va votar en
contra del Pla hidrològic nacional, va ser per dues molt
concretes, es veu que no se’n recorda perquè ja li he contestat
en altres ocasions i que són les següents: en primer lloc aquest
Pla hidrològic nacional de 2.000 planes en dedica 1 sola a parlar
de Balears, pràcticament inexistent dins allò que és el Pla
hidrològic nacional, a més amb un full de tota una sèrie
d’infraestructures que res tenen a veure amb el Pla hidrològic
de les Illes Balears i que va ser aprovat i fet pel Partit Popular,
com molt bé vostè ha recordat, perquè evidentment hi va
participar. Per tant, no mescli una cosa amb l’altre, el Pla
hidrològic nacional es va votar que no clarament per aquesta
raó i una altra segona raó és perquè el Pla hidrològic nacional,
Sr. Font, és la vergonya d’aquest Minis tre de Medi Ambient, és
la vergonya davant Europa i és la vergonya davant l’Estat
espanyol, perquè aquest Pla hidrològic nacional, Sr. Font, ara
no tendré temps però incompleix tres directives europees, dit
per persones de reconegut prestigi i que no fa falta que li
recordi. 

En segon lloc, aquest Pla hidrològic nacional posa en perill
la pagesia que tant li preocupa a vostè de tota una zona de
l’Ebre, perquè aquest Pla hidrològic nacional posa en perill
mitja Espanya, només per satisfer els beneficis d’un parell.
Aquest Pla hidrològic nacional és una vergonya Sr. Font i per
tant, una vergonya per al medi ambient i una vergonya per al
Partit  Popular. Jo esper que el Ministre de Medi Ambient com
a tal, tengui almanco una mínima sensibilitat mediambiental per
donar-se’n compte d’un tema com aquest i un clam de quasi bé
300.000...
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló el seu temps està exhaurit. 

I.8) Pregunta RGE núm. 1147/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a transvasament de sa Costera.

I passam a la vuitena pregunta la 1147, relativa a
transvasament de Sa Costera, 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 i senyors diputats. Un Pla hidrològic
de l’Estat, evidentment que no només el Govern sinó també
aquest Parlament clarament es va pronunciar en contra, però
avui parlam del tema de Sa Costera perquè un dels problemes
que ens preocupa més en temes mediambientals a les nostres
Illes és precisament aquesta manca d’aigua i és per això que
aquesta diputada considera important l’aprofitament de l’aigua
de la font de Sa Costera i les tan esperades obres de
transvasament. Sra. Consellera, quins han estat els cabdals
vessats a la mar aquests darrers mesos per la font de Sa
Costera?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Sra. Consellera de Medi Ambient té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Idò els cabdals han estat els
següents: mes d’octubre 0,5 hectòmetres cúbics, novembre 3,8
hectòmetres, desembre 3,5, el mes de gener 4,5, el mes de febrer
1,5, el mes de març 2,8. El total d’1 d’octubre a 18 de març és
16,6 hectòmetres cúbics, si afegim el cabdals que han sortit a la
mar pel Torrent Major de Sóller després de nodrir l’aigua a la
Vall de Sóller, estam parlant d’uns 26 milions de metres cúbics,
és a dir, una quantitat d’aigua superior a la produïda per la
dessaladora de Palma en totes les seves ampliacions, jo crec
que és una dada prou significativa i això a més dins un any que
podem considerar les precipitacions com a normals, si bé va
ploure quantitats considerables el mes de novembre i desembre,
el gener i febrer varen ser molts secs. 

Entenem que ben segur que si amb els doblers de l’operació
vaixell s’hagués executat Sa Costera, Mallorca no hagués
tengut cap necessitat de dessalar, ha estat una inexistent o
nefasta gestió hídrica la que s’ha duit fins ara, fins a aquest
moment. Fa falta racionalitat en el tema de l’aigua, com en molts
d’altres, i un bon ús dels nostres recursos.

Li he de dir també una altra cosa que crec que és important,
és a dir, en aquest cas esper que el Sr. Ministre de Medi

Ambient faci amb Sa Costera la més via possible perquè
efectivament les Illes Balears puguem tenir un dia un
aprofitament de l’aigua de Sa Costera que ens permeti poder
parlar, com he dit, d’una bona gestió de l’aigua, i no
precisament d’un malbaratament o apostar clarament per
dessalació.

Jo esper, per tant, que aquesta proposta de Sa Costera i
tenint en compte els cabals que ens han sortit, es dugui a terme
el més aviat millor. Esper, per tant, que el ministre sigui realment
un ministre de veritat i faci un benefici per a les nostres illes.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

I.9) Pregunta RGE núm. 1152/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
al projecte de llei de residus.

Passam a la pregunta número 9, RGE núm. 1152, relativa a
projecte de llei de residus, 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, jo també
demanaria racionalitat, amb aquesta pregunta, a la consellera,
i ara, una vegada sabem que amb els doblers públics se’n van
a manifestacions que ens representen a tots, vull saber ara no
dels doblers, sinó de la paraula de la consellera. Què en pensa
la consellera, del fet que el projecte de llei de residus que s’està
redactant per part  de la Conselleria de Medi Ambient deixi la
porta oberta a un tercer forn d’incineració? Gràcies, Sr.
President. 

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. Jaume Font, veig que a vostè el
que li interessa en realitat són els titulars de diari i no les
qüestions concretes. Miri, aquest avantprojecte de llei no parla
d’un tercer forn -jo crec que vostè està una miqueta embullat-
i a més també li he de dir que encara no hi ha una redacció
definitiva d’aquest avantprojecte. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sr. Font,
té la paraula.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Consellera, això, digui-ho
als senyors consellers d’Unió Mallorquina del consell insular,
no m’ho digui a mi, eh?, a mi no m’enganyi. A mi m’han dit el
que vostès estan negociant i queda la porta oberta, i de
passada crec que tots aquells senyors que són allà i que ho han
escrit en el diari i ho han dit per la ràdio tampoc no diuen
mentides.

Es tornarà encadenar, vostè? Es tornarà a posar davant de
tot? Ens tornaran a matar les dioxines?, perquè fa tres anys ens
mataven... 

(Remor de veus)

Una vegada que els informes de milions es paguen a
empreses afins a Els Verds ja no maten les dioxines. No, no,
no!, les dioxines, així de clar, més de 30 milions de pessetes
cada any. No, no, no, convé que se sàpiga; els mallorquins,
menorquins, eivissencs i formenterers han de saber que abans,
quan governava el PP, els fums mataven; ara que governen ells
els fums no maten, i és perquè també es paguen informes de
molts de milions de pessetes, que supòs que s’han de pagar. I
jo li deman: I ara que vostè ha fet una Serra de Tramuntana dos,
en la qual el fems no és capaç d’esvair-se en aquesta terra, se
n’adona del que deia el PP ja fa tres anys, que és el que toca
fer? On és el seu reciclatge?, on és allò que havia de
desaparèixer tot? Només es veu cada vegada més la porqueria
d’un fracàs de política que, per dur les cadires a la gent, feien
dir qualsevol cosa a la llengua només perquè la gent pensàs
que hi havia una solució distinta. 

No, no, el Sr. Garcias diu així amb el cap. Basta que vostès
mirin cap a la Serra de Tramuntana i ha nascut una segona serra
de brutor que haurà duit aquest pacte de progrés en aquesta
terra, i això és una realitat com la de Sant Tomàs; pos in el dit o
els ulls i ho veuran. Sra. Rosselló, vostè fa dos anys i nou
mesos va enganar els ciutadans de Mallorca, que eliminaria la
incineració. Al revés, ara vostè posa un forn més i, si no, al
temps.

Moltíssimes gràcies, Sr. President. 

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. Miri, Sr. Diputat Jaume Font, em
primer lloc posi’s tranquil, no s’esveri i, sobretot, no faci
aquesta demagògia, si em permet a més la paraula afegida, una
mica barata, i ja massa recurrent en aquest parlament quan fa
referència a temes de medi ambient.

Miri, Sr. Jaume Font, es veu que vostè no és conscient de
la realitat que existeix en aquest moment per una sèrie de raons.

En primer lloc li he de dir que el que ha fet ha estat una
acusació; esper que no sigui una qüestió, diríem, del tema dels
fums, perquè es veu que té un desconeixement enorme. Vostè
sap perfectament que hi havia una comissió en el consell
insular l’anterior legislatura, que precisament es feien uns
informes i es continuen fent els mateixos. Per tant, no sé què té
a veure això amb qualsevol altra cosa. Per tant, Sr. Jaume Font,
vagi alerta amb el que diu perquè no s’ha variat ni una mica
respecte a això.

En segon lloc, respecte a la incineració, Sr. Jaume Font, el
que s’ha fet en aquests dos anys i nou mesos en tema de
residus és absolutament extraordinari, Sr. Jaume Font, és
extraordinari.

És a dir, vostès... 

(Remor de veus)

...vostès, que l’únic que volen és incinerar, perquè l’únic
que volien era incinerar, gràcies a aquest govern...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Fals! 

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

Fals no, és cert, Sr. Font. Sr. Font, per favor, posi’s tranquil,
no és fals; no és fals perquè les paraules se les endu el vent i
els papers no, Sr. Font, i esper que el president m’empari...

Precisament, Sr. Font, li he de dir que els papers estan
escrits, i els papers del Pla de residus sòlids urbans de l’illa de
Mallorca l’any 99 no permetien fer reciclatge, ni fer reducció, ni
fer reutilització. Això era, Sr. Jaume Font, això era el Pla de
residus... 

(Continuen les veus de fons)

...sòlids urbans de Mallorca, i no parlava de res més ,  i
aquesta vegada, per primera vegada en aquestes Illes Balears,
es parla del fet que la incineració no creixi més, que no hi hagi
més incineració -és una qüestió molt clara, Sr. Jaume Font, i
m’encadenaré totes les vegades que faci falta per això- i que, a
més, s’aposti per la reducció, el reciclatge i la reutilització.

Sr. Jaume Font, vostè, o no sap llegir, o no es vol
assabentar de les coses. Per tant, en tema de residus el que s’ha
fet, només el primer any d’aquest govern, és absolutament
increïble, i jo diria que fins i tot se’ns fa com a experiència... 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient; el seu temps està
exhaurit. 

(Aldarull a la sala)
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I.10) Pregunta RGE núm. 1153/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Fiol  i Amengual, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a la modificació de la pàgina web clubdenit.com.

Passam a la pregunta número 10, 1153, relativa a modificació
de la pàgina web clubdenit.com, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, que
té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
consellera, fa alguns dies que la consellera va presentar la
pàgina d’oci clubdenit.com, que al nostre parer, encara que
pretenia dirigir-se a un concepte de disminució de risc, el seu
accés a tothom la feia vertaderament desencertada i perillosa,
i així ho manifestàrem. Això, a més de provocar unes
manifestacions de la consellera de les quals llavors parlarem, ha
provocat també la reacció de diverses ONG. La primera
declaració de la consellera es basava en el fet que no seguíem
les indicacions del Pla sobre drogues, però, subsegüentment,
el delegat del Pla sobre drogues tacha de confusa la página
web del Govern balear.

El Projecte Home, que també és una entitat molt reconeguda
en el món del tractament de drogues, del tractament de
drogoaddictes, idò també es va manifestar en una línia més o
menys similar. Diverses ONG com Acció Familiar i com un
sindicat, també, es varen dirigir en el sentit de denunciar
aquesta pàgina i també el Defensor del Poble -diu aquí- “insta
al Gobierno a cambiar la web por trivializar el infierno de las
drogas”. És a dir, la nostra percepció és que hi ha hagut una
reacció de diverses institucions que, un poc en la línia del que
nosaltres havíem plantejat, manifesten la seva queixa,
manifesten educadament i correctíssimament el seu desacord i
la conviden, crec jo, a rectificar.

Per tant, el sentit  de la pregunta és essencialment si la
conselleria té plantejat modificar aquesta pàgina, canviar el seu
contingut o, de qualque manera, potenciar el que nosaltres
creim, i estic segur que també vostè, ha de ser la idea força, és
a dir, fonamentalment que el consum de drogues pot  ser nociu,
és nociu i pot dur a la malaltia i fins i tot a la mort.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Fiol, una pàgina w e b  o
qualsevol altre programa que el que vol fer és incidir sobre una
realitat canviant, té previst des del seu començament incorporar
canvis. Per això la mateixa pàgina té e-mail i té també un fòrum
de debat per incorporar totes aquestes opinions.

El que sí li puc dir és que, tot i que la pàgina neix amb
aquesta idea d’anar adaptant-se a les necessitats, sí que li vull
dir és que en referència a la polèmica que vostès han suscitat
no es farà cap canvi perquè, primer, ens reafirmam en la
necessitat de programes de disminució del risc, que són
programes diferents -després en parlarem- d’altres programes
dirigits al que és l’abstinència de les drogues; ens reafirmam en
la necessitat de les web com a instruments adequats i ens
reafirmam en els continguts com a oportuns i necessaris.

Jo, les declaracions que es fan en premsa, què vol que li
digui? El que jo tenc clarament és una web, Sindrogas.es del Pla
de drogues, que realment incorpora i enllaça pàgines molt
semblants. Respecte al Projecte Home, què vol que li digui?
També em sorprèn, quan es van presentar a aquest concurs i
em presentaven una pàgina també molt semblant. I de diverses
entitats ha de dir clarament que Acció Familiar no únicament no
és diversa, sinó que és monolítica en els seus plantejaments, i
quant al sindicat és un sindicat Manos Blancas que no he
aconseguit saber de quin sindicat es tracta. El Defensor del
Poble el que fa és una valoració de les pàgines web d’aquestes
característiques, d’aquesta mateixa pàgina i, lògicament, fa unes
recomanacions que no van ni molt manco en la línia que vostès
han fet. Aquesta és la realitat, Sr. Fiol. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, no ens sorprèn la
seva posició de no fer cap modificació respecte al debat que
suscitàrem, però vull insistir en dues idees: primera, que
nosaltres naturalment ens reafirmam en el nostre plantejament
i creim que la pàgina és vertaderament desafortunada, i la seva
insinuació sobre que el Projecte Home s’hagi posicionat en
contra, malgrat el fet que s’havia presentat a un concurs que no
ha guanyat em pareix una insinuació com a mínim delicada de
fer. En qualsevol cas sí que li dic que el posicionament
d’aquestes ONG, del Projecte Home, del Defensor del Poble, sí
que ha estat manifestament contrari al contingut d’aquesta
pàgina. 

Però ara hem parlat dels que han manifestat. Em preocupa
també els que no s’han manifestat. Vostè ha quedat en aquest
tema tota sola; no hem sentit què opina la Conselleria de
Sanitat, que té -crec- un posicionament important en el tema de
drogues; no hem sentit ningú, o pràcticament ningú, del pacte
de progrés l’opinió que tenien sobre aquesta qüestió, i la Sra.
Herranz, quan l’hi demanaren, va dir que d’això... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Fiol, moltes gràcies; el seu temps està exhaurit. Sra.
Consellera de Benestar Social, té la paraula. 
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LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Sr. Fiol, jo ja no sé realment què li
important d’aquesta pàgina, si realment li importa la incidència
que té sobre els joves, si realment li importa la problemàtica que
hi ha respecte a les drogues recreatives, que és un terme
adequat, o si el que importa és realment el que s’ha vist: fer un
atac claríssim contra aquest govern, i contra la meva persona,
i contra la meva conselleria.

Jo crec que hauria de ser menys sectari en les seves visions,
perquè jo crec que el Sr. Amador Calafat s’ha posicionat
clarament, a part  del fet que ha estat un dels que han elaborat
la pàgina... 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera de Benestar Social, moltes gràcies; el seu
temps també està exhaurit.

I.11) Pregunta RGE núm. 1154/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Fiol  i Amengual, del Grup Parlame ntari Popular,
relativa a l'opinió de la consellera de Benestar Social respecte
dels parlamentaris del Grup Popular.

Pregunta número 11, 1154, relativa a opinió de la consellera
de Benestar Social respecte als parlamentaris del Grup Popular,
que formula l’Hble. Diputat  Sr. Francesc Fiol i Amengual, del
Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, Sra. Consellera, vostè diu que jo l’atac. Bé, idò, jo no
sé si jo l’atac intentant d’una forma florentina expressar-me
sense emprar uns termes massa greus, vostè no sé què realment
deu fer, perquè la resposta que va donar vostè als mitjans de
comunicació, dels quals tenc aquí còpia però que no es
necessari que exhibeixi, és: “Una vez más, los políticos del PP
demuestran ser los más corruptos y también los más
ignorantes del Estado. Hipócritas e ignorantes”, i a més
aquests insults també arribaren a la redactora que havia
publicat la notícia que a vostè no li va agradar, pel que es veu,
que també era ignorante e hipócrita, segons recull un mitjà de
comunicació. Jo no sé si vostè va dir això o no ho va dir, però
el cert és que a diversos mitjans de comunicació es recull
aquesta qualificació que vostè ens dedica:  “Los más corruptos
y los más ignorantes”, i totes aquestes coses.

Naturalment que vostè pot  emprar aquest tràmit per
disculpar-se, no sé si ho farà, però en qualsevol cas sí que
m’agradaria que donàs una explicació. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Fiol, em sap greu, segurament el
decebré, però és que no puc més que reafirmar-me en aquests
qualificatius... 

(Remor de veus)

...respecte a la seva actitud respecte a la pàgina web. Miri,
vostès han demostrat la seva ignorància enciclopèdica respecte
al que és la problemàtica del consum de drogues, les noves
pautes de consum i els nous programes. Jo pens clarament que
han fet el ridícul, com l’han fet quan han defensat campanyes
com la de..., o s’han manifestat en contra de campanyes com
l’ús del preservatiu i, realment, vostès han demostrat  d’aquesta
manera el seu conservadorisme més ranci i, a més, anar contra
de la realitat.

Han fet fer el ridícul, també, al Sr. Rajoy, que va demanar la
dimissió d’un conseller que no existeix a les Illes Balears. La
seva hipocresia, la hipocresia és una doble moral, “bé si ho fan
els meus , malament si ho fan els altres”, si ho fa el Sr. Zaplana,
que té una pàgina igual està bé o no diuen res; si ho fa la
consellera del Govern de les Illes Balears, idò a atacar. Si ho fa
el Pla nacional de drogues, que ho fa, no passa res.

I respecte a la corrupció, què vol que li digui? Jo no incidiré
en aquest tema. Jo crec que vostès ja en tenen prou amb la
rèmora que arrosseguen del seu passat i del seu present, però
realment, quan es perverteixen els valors de les coses i quan es
fa que el paper d’un responsable polític davant un problema
social no sigui el que ha de ser i es pretén d’això, jo crec que
estan clarament essent corruptes. Per tant, són vostès... 

(Més remor de veus)

...que es descriuen vostès mateixos. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Fiol, té la paraula. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, consellera,
efectivament m’ha decebut perquè jo crec que una postura
intelAligent avui per part  de vostè hagués estat demanar
disculpes i dir: “Miri, vaig fer llarg i ho retir, no els volia
insultar”. Però, senyores i senyors diputats, vostès convindran
amb mi que quan es critica qualcú i la reacció és insultar a qui
critica, és dir-li que és un corrupte, és dir-li que fa el ridícul, és
dir-li que és ignorant, això s’autoqualifica i vostè, naturalment,
es va autoqualificar el dia que va respondre i avui s’ha tornat
a autoqualificar, i ha quedat vertaderament retratada del que és
una mentalitat absolutista, totalitària, que no accepta la crítica
i que quan ha d’emprar un argument només coneix l’insult,
només coneix la desqualificació.
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Del nostre passat, del nostre present i del nostre futur, ja en
parlarem, i jo li dic que personalment, i estic segur que tots els
meus companys n’estan ben orgullosos, perquè el tema de la
corrupció i totes aquestes qüestions veurem més endavant cap
a on van i com acaben, perquè jo em vull demanar si no serà
corrupció amb el doblers públics anar-se’n d’excursió o de
viatge a llocs en els quals no es té cap mandat exprés, o veurem
si les adjudicacions de l’IBAS passen la prueba del algodón.
Ho veurem ben aviat. Per tant jo aniria molt alerta en algunes de
les coses que es diuen. 

Però sí que m’interessa molt acabar dient que vostè, Sra.
Consellera, ha perdut una ocasió extraordinària per reconèixer
que el seu to havia estat absolutament inadequat, absolutament
desencertat i impropi d’una persona que està en el Govern
balear, i que això l’únic que fa és posar de manifest el seu mal
to... 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol, el seu temps està exhaurit. 

(Aplaudiments)

Sra. Consellera de Benestar Social, té la paraula. 

(Remor de veus) 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Fiol, ara també es fa el ridícul
parlant del cotxe oficial. Jo crec que en això realment vostès
s’han passat, en aquest tema. Si vol, parlem del cotxe que vostè
tenia quan era conseller de Sanitat.

Miri, amb aquesta pàgina s’han aconseguit dues coses,
dues; una d’elles és que, allò que és un club de nit, un club
virtual, que els que naveguen per Internet saben perfectament
que és un àmbit bastant restringit, s’ha convertit, gràcies a les
seves polèmiques en una pàgina molt visitada. Però miri, farem
de la necessitat... 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera de Benestar Social, el seu temps està
exhaurit.

I.12) Pregunta RGE núm. 1155/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Pere Rotger i Llabrés, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al Fons de cooperació municipal.

Passam a la pregunta número 12, 1155, relativa a Fons de
cooperació municipal, que formula l’Hble. Diputat Sr. Pere
Rotger i Llabrés, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Gràcies, Sr. President. Totes les corporacions locals
esperaven amb molta d’expectació que l’any 2001 ja s’aplicàs
aquest fons de cooperació, fet que no es va produir, i aquí ja va
arribar la primera decepció per a totes les corporacions.
Després, l’any 2002, també tots sabíem, per les notícies que
havien aparegut a diferents mitjans de comunicació sobretot
per la presidenta de la FELIB, que s’havia arribat a un acord que
hi hauria una partida de 2.000 milions; després hem vist que
realment s’ha aprovat una partida de 1.000 milions; segona
decepció.

Bé, ens trobam ja quasi a les acaballes de mes de març i no
sabem res, i nosaltres ens demanam quan pensa el Govern
aplicar aquest fons de cooperació i també, el que és molt
important, com. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Rotger, la veritat és que si vostè -un preludi abans
d’explicar-li- està decebut en dos anys, jo li puc dir que jo com
a regidor en 16 també he estat decebut, perquè mai no vaig
veure un fons fet pel Partit Popular.

Però contestem la pregunta. Primer li he de dir que el Govern
de les Illes espera, com vostè sap, que el Parlament hagi
aprovat l’estudi que està realitzant sobre aquest tema; una
vegada que el tenguem tot  d’una procedirem, quan es presentin
aquests resultats, procedirem a elaborar el projecte de llei.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Bé, jo vull recordar a la Cambra que la darrera comissió de
la ponència del Fons de cooperació es va celebrar l’11 d’abril
del 2001, o sigui, això vol dir que ben aviat farà un any que no
s’ha tornat a reunir. Això per una banda. Per l’altra banda li vull
dir que aquest retard perjudica notablement totes les
corporacions locals, perquè no sabem quina quantitat han
d’incorporar al capítol d’ingressos i, òbviament, això també les
perjudica en el tema d’inversions.

Per tant jo li he de demanar que es posin les piles, que facin
feina, que governin. 
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I en relació a si anteriors governs del Partit  Popular no
havien aportat  una quantitat, bé, mal fet, mal fet, ho dic aquí a
la Cambra, però per altra banda també vostès avui disposen
d’unes quantitats de les quals mai nosaltres no vàrem disposar;
per tant, jo crec que ara estan en una situació òptima com mai
no havia estat el Govern de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rotger. Sr. Conseller de Presidència, té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyores
diputats, Sr. Rotger, li he de dir que això de les quantit ats és un
terme tècnic, és a dir, és voluntat política, que hi ha d’haver. La
veritat és que no en varen tenir; nosaltres n’hem tenguda, tenim
les dificultats econòmiques que podien tenir vostès o més
grans, però hem tengut voluntat política, i per això hem creat
una quantitat dins el pressupost. 

I també li vull dir que com més aviat acabin la ponència més
aviat tendran el projecte. La nostra intenció és que enguany els
ajuntaments puguin cobrar i per això són al pressupost les
quantitats que aquesta cambra decideixi, amb la fórmula que
cregui convenient i adequada, que hem de donar als
ajuntaments.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.13) Pregunta RGE núm. 1156/02, de l'Hble. Diputat S r.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures a la biblioteca pública de Menorca per tal de
no interrompre el servei d'atenció al públic.

Passam a la pregunta número 13, 1156, relativa a mesures a
la biblioteca pública de Menorca per tal de no interrompre el
servei d’atenció al públic, que formula l’Hble. Diputat Sr. Josep
Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, arran de les obres que
s’estan desenvolupant a la biblioteca pública de Menorca,
gestionada per aquest govern de les Illes Balears, hem sabut
tant per diverses comunicacions personals com per, fins i tot,
informació en premsa, que alguns dels serveis que prestava
aquesta biblioteca pública han estat interromputs durant les
obres. Nosaltres el que volíem saber és quines mesures s’han
articulat o es pensen articular per tal que açò no torni a passar
o per tal de solucionar-ho. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Gornés, aquesta intervenció que es fa a la
biblioteca arxiu de Menorca té un termini d’execució de les
obres de sis mesos; la realitza el Ministeri d’Educació, Cultura
i Esports i és una obra prou ambiciosa que afecta totes les
plantes de l’edifici i també el soterrani: obres contra incendis,
sistema d’aire condicionat primera i segona planta, i també la
planta baixa sot errani, obres de demolició i de forjat de la planta
baixa, cablejat del soterrani, instalAlació elèctrica...

Què vull dir amb això? Que és una obra prou complexa i s’ha
intentat fer compaginable la realització d’aquestes obres, que
han de durar, com dic, sis mesos, amb la continuïtat dels
serveis d’atenció al públic. Això evidentment no és fàcil, i el
que s’ha fet és planificar un tancament gradual de les diferents
dependències que, lògicament, en el moment que són objecte
de la intervenció deixen de fer la prestació del servei perquè tot
el material que continua dins la dependència ha de ser
degudament empaquetat per tal d’evitar el perill de pols, etc.,
etc., però la idea és sempre fer compaginable el servei al públic
amb la realització de les obres, i procurar fer això de manera
escalonada, el més planificada possible pels mateixos
funcionaris de la biblioteca arxiu, per tal que tengui el menor
efecte possible sobre l’usuari, però lògicament algun afecte té
sobre l’usuari, com passa en tots aquests casos, ens sembla a
nosaltres.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la veritat és que hi ha
hagut aturada d’alguns dels serveis, ho ha reconegut vos tè.
Nosaltres entenem que hagi de ser així, però entenem també que
s’hauria d’haver previst de qualque altre forma intentar
solucionar al màxim i garantir el servei de préstec, el servei de
consulta, les sales que hi ha per treballar, més que res perquè,
efectivament, és una obra de sis mesos i resulta que la
biblioteca pública és un dels pocs centres culturals on es pot
obtenir informació, recursos bibliogràfics, i la veritat és que ens
agafaran els exàmens finals i vostè sap que és una biblioteca
emprada moltíssim pels estudiants de Maó, que per desgràcia
no tenen altre recurs que acudir a aquesta o a la biblioteca
Rubió, que està molt especialitzada en temes musicals. 

És a dir, que a M aó, d’aquí al final de curs, ens trobarem que
no hi ha un centre bibliotecari on poder consultar, poder acabar
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treballs, etc., etc. Ens sembla realment greu i nosaltres entenem
sincerament que s’hauria d’haver fet potser un esforç major;
pensam que no s’han calibrat prou les conseqüències i que
s’hauria d’haver actuat amb més previsió i articulant els locals
provisionals que fossin necessaris per tal que aquest servei no
es veiés finalment interromput, que entenem nosaltres que
perjudica sobretot els estudiants i els estudiosos de la nostra
illa en general.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Gornés, evidentment nosaltres
som conscients que s’han produït  molèsties als usuaris. Crec
que eren inevitables; així també està succeint amb alguns
centres docents que, a la vegada que són utilitzats com a
centres docents, són objecte de reformes a fons. 

El dilema és fer la reforma o no fer-la. Una vegada has
decidit fer-la probablement aquestes conseqüències negatives
són inevitables. S’ha intentat minimitzar-les al màxim; fins i tot
es va intentar la recerca d’algun possible local pròxim que
pogués, d’alguna manera, complementar el servei de biblioteca,
no es va poder resoldre així, i malauradament no queda més
remei que tenir una micona més de paciència, i acabar les obres
i que es resolgui definitivament el problema, això sí, amb un
resultat final que serà un servei de més qualitat.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Educació. 

I.14) Pregunta RGE núm. 1148/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa
a les entrades turístiques del mes de març.

I.15) Pregunta RGE núm. 1149/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a la demanda anual elèctrica.

Passam... La pregunta número 14 està ajornada en temps i
forma pel Govern, igualment que la número 15

I.16) Pregunta RGE núm. 1150/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parl amentari  Socialista,
relativa a l'aval científic de la reforma educativa.

I passam a la pregunta número 16, RGE núm. 1150, relativa
a l’aval científic de la reforma educativa, 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. És cert que les administracions
públiques tenen l’obligació de millorar determinats processos,
però també és cert que tenen l’obligació de fer-ho en
determinades condicions científiques i tècniques. Quan l’any
1980 i busques el Govern va decidir implantar una nova llei, una
modificació del que era l’estructura del sistema educatiu, va
obrir un ampli debat entre tots els sectors implicats, es varen fer
estudis, es varen elaborar documents que varen ser presentats
a l’opinió pública, i al final del qual això es va veure en un text
normatiu que va discutir el Parlament.

Nosaltres acceptam, perquè tot  és perfectible, que el sistema
actual pugui tenir alguns elements millorables, però naturalment
només a través d’una seriosa avaluació d’allò que està passat
podem dir què és el que val la pena reformar i què no, i
nosaltres ens temem que no s’ha realitzat cap tipus d’avaluació
de l’actual sistema; hem de recordar que encara no ha sortit cap
nin que hagi completat el seu cicle educatiu des del primer curs
d’educació primària...

Sr. President, a mi m’agradaria poder parlar com jo intent
que puguin parlar els altres diputats. Per tant, deman que
s’apliqui el Reglament quan s’interromp la intervenció d’un
diputat.

Continuaré, amb el permís del Sr. Jaén, naturalment. Per tant,
encara no hi ha hagut cap alumne que pugui haver estat avaluat
en el seu conjunt de procés educatiu des de primer de primària
fins acabar el batxiller o, fins i tot, els cicles formatius.

Per això nosaltres ens temem que no existeix cap base
científica per la qual produir una reforma, i tampoc no existeix
cap base científica sobre la reforma que es vol promoure. No
obstant això volem preguntar al conseller, que té un
coneixement més directe de la matèria i té l’ocasió de gaudir de
la presència de la Sra. Ministra, encara que en comptades
ocasions, però l’ha poguda veure de prop, cosa que els altres
mortals no podem poder fer, i per tant voldríem saber si té
coneixement del fet que tot això que li deman s’ha produït.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Crespí, dilluns de la setmana passada hi va haver
conferència d’Educació. Després que la ministra ens entregàs
el document de bases per a la reforma de la Llei de qualitat i fes
una explicació, va començar el torn d’intervencions dels
diferents consellers i conselleres que eren presents allà. Jo em
vaig permetre fer-li quatre preguntes, però només parlaré de les
dues primeres que li vaig formular.
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La primera va ser per quina raó el ministeri havia considerat
que no era necessari demanar a les comunitats autònomes un
informe, un estudi analític de l’estat de l’educació a la seva
comunitat autònoma respectiva; i la segona pregunta que li
vaig fer va què en sabia la ministra, i fins a quin punt les havia
utilitzat, les dades de l’avaluació que havia fet l’INCE l’any 2000
de quart d’ESO. De la primera pregunta la ministra en va venir
a dir que no havia estat necessari solAlicitar aquest estudi
perquè bastava parlar amb els professors i escoltar i llegir els
mitjans de comunicació per saber quin era l’estat de l’educació,
i de la segona pregunta no me’n va dir absolutament res; o
sigui, l’únic element d’una certa base científica d’avaluació del
sistema actual que podia haver estat l’estudi de l’INCE de l’any
2000, ignorat. Què és, que els resultats no són tan catastrofistes
com la literatura que ha generat el ministeri assenyalava?

I el primer tema, res, les comunitats autònomes tenen
responsables polítics, tenen administradors de l’educació,
tenen serveis d’inspecció, tot  això no compta per a res, basta
llegir els mitjans de comunicació i escoltar els professors; que
no són professors canalitzats a través d’organismes
representatius de veritats, sindicats, colAlegis professionals,
sinó, més aviat, professors agrupats de manera assembleària.
Dit això, jo supòs que la resposta a la seva pregunta, des de la
meva perspectiva, és claríssima, jo crec que s’ha afrontat
aquesta nova reforma de l’educació sense cap tipus de base
científica documentada i rigorosa, i s’ha fet allò que no s’havia
fet ni l’any vuitanta ni el que està fent el Sr. Blair en aquests
moments en el Regne Unit que, abans d’iniciar la reforma, ha
elaborat un llibre verd, per tal de fer un diagnòstic a fons sobre
l’educació que es vol reformar, i que, en el cas de l’estat
espanyol, hauria d’haver estat un diagnòstic que, des del meu
punt  de vista, havien d’haver compartit al màxim Estat i
comunitats autònomes, perquè les comunitats autònomes tenen
la responsabilitat de la gestió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Educació, el seu temps està exhaurit.

I.17) Pregunta RGE núm. 1157/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristòfol  Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa al fòrum pel Pla territorial insular.

I.18) Pregunta RGE núm. 1158/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a l'adjudicació d'un contracte de servei a Informàtica El Corte
Inglés, SA.

Passam a la pregunta número 17 i darrera, ja que la número
18 està ajornada, en temps i forma, pel Govern; és la 1157 de
registre i és relativa al fòrum del Pla territorial insular, i la
formula l’Hble. Diputat  Sr. Cristóbal Huguet Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, jo tenc la convicció que participam tots,
vostè, jo i tots, de la necessitat que els ciutadans estiguin

convençuts de les bondats dels plans territorials de cada illa
perquè aquests tenguin èxit; perquè tenguin aquesta ilAlusió de
l’èxit dels plans territorials fa falta que els coneguin i perquè els
coneguin se’ls ho han d’explicar i han de poder debatre el seu
contingut. I no em referesc a informacions públiques a partir de
la tramitació procedimental establerta, em referesc a la
participació ciutadana durant la seva redacció.

A Eivissa no s’ha produït  ni una sola sessió de participació
d’informació als ciutadans, a Menorca tampoc. Tenim la
confiança, ho hem demanat i tenim la confiança, que ara es
puguin realitzar. A Mallorca, vostè, a l’any 98, va fer una gran
campanya per al PTI, quan nosaltres redactàvem les ...
(paraules inaudibles per deficiències de so). Hi havia, jo crec,
una certa intencionalitat política perquè les eleccions  e ren  a
prop; posteriorment hi ha hagut una utilització d’aquell
document d’una manera que avui en dia ens fa poc de ganes de
riure, però, Sr. Conseller, es vostè partidari de sessions de
participació ciutadana i de fòrums d’informació en relació al
contingut dels plans territorials insulars?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet Sintes. Sr. Conseller d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. La veritat és que tal i com estava
formulada la pregunta no s’esbrinava molt bé quin era el seu
sentit i el seu destí final, em demanava a mi, com a conseller,
quina era la meva opinió o si jo considerava necessària
l’existència de fòrums de participació ciutadana. Efectivament,
jo puc respondre que sí i, a més, per les raons que vostè ha dit,
perquè els mecanismes de participació democràtica estan
establerts a les lleis, estan establerts a la Carta Europea
d’Ordenació del Territori, que diu que l’ordenació del territori
ha de ser participativa i democràtica, i per tant, com vostè molt
bé recorda, quan jo era responsable d’urbanisme del Consell,
vaig constituir un fòrum de participació ciutadana per establir
les bases del PTI, en el qual vaig fer un document que a mi no
em fa gens de ganes de riure, un document que va passar
directament del meu correu electrònic a aquesta tribuna
parlamentària a través de l’empresa BITEL, a mi això no em fa
gens de ganes de riure, gens ni una, a vostè sembla que sí, a mi
gens.

I aleshores, efectivament, jo som partidari d’aquests fòrums
de participació, ho som, però, en qualsevol cas, els
responsables d’articular-los, de posar-los en marxa i
d’administrar-los són els responsables de la competència
d’ordenació del territori que són els consells insulars. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr. Huguet Sintes,
té la paraula.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo estic convençut, Sr.
Conseller, que vostè farà arribar als consellers aquesta
convicció i des de la seva obligació de coordinació hi durà
fòrums, a més de Mallorca, a Eivissa i a Menorca.

Respecte que no li fa ganes de riure l’observació que ha fet
abans, Sr. Conseller, hi ha un tribunal que ha dit el que ha dit,
vostè insisteix que qualcú li ha piratejat un correu electrònic
perquè el tingués el Sr. Matas. Sr. Conseller, jo no sé si vostè
se’n recorda que vostè no comptava per a aquest president a
principis de legislatura, a partir de la seva personació i acusació
vostè ha comptat per entrar en el Govern, em sembla bastant
ridícula la seva postura, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet Sintes. Sr. Conseller d’Obres Públiques
té la paraula per tancar.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, en parlarem a continuació
d’aquest tema. Jo el que li demanaria, Sr. Diputat, és que no sé
perquè ha agafat el costum d’utilitzar aquest Parlament i aquest
conseller com a intermediari per fer les seves feines d’oposició
al Consell de Menorca, i m’agradaria entendre aquesta qüestió.
Jo no tenc cap responsabilitat sobre com s’administren els
consells, les seves competències, el que sí sé és que el Govern,
amb la seva responsabilitat, ajuda a les tasques de difusió -
importantíssima, com vostè mateix ha reconegut, perquè la
participació ciutadana es produeixi en els plans territorials
insulars-, ajuda financerament a aquesta difusió, dins l’esperit
del que són les normes del bon govern que, avui en dia, des de
la Unió Europea es difonen com a normes de millora, de
maduració del procés de participació democràtica en la presa de
decisions que afect en tots els ciutadans i tots els seus
territoris.

De l’altra qüestió en parlarem a continuació.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques.

II. InterpelAlació RGE núm. 824/02, presentada pel Grup
Parlamentari  Popular, relativa a la postura del Govern en
relació amb l'anomenat "Cas BITEL".

Esgotat el torn de preguntes passam al punt  següent de
l’ordre del dia, que és la InterpelAlació 824, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a postura del Govern en relació
amb l’anomenat cas BITEL. En nom del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. José María González Ortea, per un
temps de deu minuts.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. El 12
de marzo del año 2000, hace ahora aproximadamente dos años,
el PP, el Partido Popular gana de forma arrolladora en Baleares
la elecciones generales de España, de forma arrolladora,
históricamente arrolladora. El pacto de gobierno de aquí,
compuesto por una multitud de partidos con una única idea en
común, que es ir contra el Partido Popular y evitar que el
Partido Popular gobierne, lleva ya nueve meses ocupando el
Consulado y se caracteriza por algo, que está en la calle y los
medios de comunicación y en la opinión generalizada, su total
y absoluta parálisis. Ante la arrolladora victoria del Partido
Popular, el pacto se asusta, al pacto no le llega la camisa la
cuerpo.

El 15 de marzo, tres días después de la histórica victoria del
Partido Popular, Valentín Valenciano, Director General de
Relaciones Institucionales, adscrito a la fontanería del
Consulado, trabajador infatigable por la causa, recibe un correo
rebotado, al parecer, en su ordenador, a raíz de un envío al
presidente de la Comisión Insular de Urbanismo, el Sr. De Lacy.
Por aquel entonces el nuevo gobierno y, en concreto, el Sr.
Valenciano, llevan nueve meses ocupando el Consulado del
Mar, nueve meses, nueve meses utilizando el ordenador; y el
Sr. De Lacy, a su vez, presidente de la Comisión Insular de
Urbanismo en el Consell de Mallorca, lleva también nueve
meses utilizando el mismo ordenador, y se supone que
mandando correos de un sitio a otro.

Sea como fuera, cuando el astuto y entregado Sr.
Valenciano se da cuenta, nueve meses después de estar
usando su ordenador en Presidencia y tres días después de
sufrir la mayor derrota electoral que recoge la historia reciente
de las Baleares el Partido Socialista, resulta que se da cuenta de
ese rebote, y acude a los técnicos, acude a BITEL, una empresa
en la que llevan nueve meses también gobernando el pacto,
nueve meses en BITEL, manejando BITEL, manejando la
empresa pública. Y entonces ahí los técnicos examinan la
cuestión y dicen, a bote pronto e inmediatamente, y explican
que, efectivamente, hay un redireccionamiento erróneo y
explican el porqué, y explican el cómo y el cuándo; un
redireccionamiento erróneo, y se sigue, sigue persistiendo,
insisto, nueve meses después de que BITEL, el Consulado del
Mar y el Consell Insular de Mallorca estén en manos de
personas, de políticos del pacto.

La propia consellera, entonces, de Innovación Tecnológica,
la Sra. Ramón, reconoce el error y, en un primer momento,
acepta lo que le dicen sus técnicos, naturalmente justo hasta
que la fontanería del Sr. Antich reacciona y decide que es un
gran momento para organizar un follón y acusar de espionaje a
Jaime Matas, el enemigo a batir, el terrible, el temido Jaime
Matas que acaba de tener una victoria histórica. No se repara
en gastos, ni se repara tampoco en condenas; condenas de
grueso calibre, se modifica toda la fontanería: el propio Sr.
Valenciano que, tan inteligentemente ha cocinado el asunto, el
expresidente de la Comisión Insular de Urbanismo de Mallorca,
el Sr. Quetglas, presunto ofendido y violado, luego premiado,
por cierto, con la Conselleria de Obras Públicas; el inevitable
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fontanero mayor del reino, el Sr. Cànoves, asalariado del
Govern y fiel empleado del Partido Socialista; la flojísima
consellera Ramón, ¿qué vamos a decir de la consellera Ramón,
que firma cuanto le ponen por delante, incluso contratos de 120
millones de pesetas?; el abogado y diputado o diputado y
abogado, que no sé cuál es el orden debido, el Sr. Diéguez,
siempre a disposición para lo que guste mandar el pacto; y
finalmente, naturalmente, la estrella, hoy ausente de todo el
entramado, el Sr. Antich.

Rápidamente, los servicios del Gobierno montan sus ruedas
de prensa y hay gruesas, gruesísimas declaraciones
condenatorias contra Jaime Matas y el Partido Popular,
especialmente contra Jaime Matas: “Antich acusa al anterior
gobierno de espiar al Consell”, “Tras la rueda de prensa, el
presidente Antich lo definió como el Watergate a la balear”; y
consideró esto Izquierda Unida: “El hecho que invalida a Matas
como presidente de un partido que aspira a gobernar la
comunidad”, etc., no vamos a perder mucho tiempo leyendo lo
que todos leímos en su día, gruesas condenas. Ya tenemos
escándalo, ya tenemos el caso BITEL, la trama de espionaje del
caso BITEL.

Y ahora se va al juzgado, con medios públicos, con medios
económicos públicos, gastando el dinero de los
contribuyentes, se va al juzgado; porque, claro, es lo que se
llama tirar con pólvora del rey, es algo que conocían ya de
antiguo, el tirar con pólvora del rey, y ahora el gobierno tira con
pólvora del rey. Así que hay que conseguir llevarlo al juzgado
y que dure. En eso tiene una amplia particip ación el diputado-
abogado o abogado y diputado, algún perito también de la
acusación, y empiezan a circular cosas: “A juicio de la
acusación particular que ejerce el abogado Antonio Diéguez, en
nombre del hoy conseller de Obras Públicas, Francesc
Quetglas, el resultado de esta prueba es fulminante”,
fulminante, hablábamos de pólvora, el resultado es fulminante.
Otras palabras también que dicen que: “Según Diéguez el
anterior presidente del Govern y actual ministro usó
información privada ajena, que recibió en una dirección
electrónica de la presidencia del Govern, pese a que se remitió
exclusivamente a su cliente. Naturalmente se formaliza el caso,
inmediatamente se pide la imputación de Matas”. Esto es lo más
importante de todo, vayamos al Supremo, imputemos a Matas .
Era de lo que se trataba.

Hay alguna cosa curiosa en esto de mantener y hacer durar
las cosas, dice el juez, en la sentencia, y no puedo evitar leer
este parrafillo que, la primera pregunta que se hace el juez, a la
pericial realizada, es cómo se había producido técnicamente el
indebido redireccionamiento, y tiene gracia porque dice lo que
dicen los peritos, lo que dicen unos y otros, y cuando cita al
perito del Gobierno -por eso digo que se trataba de hacerlo
durar- dice que este señor, el perito que nombra el Gobierno,
empieza el informe diciendo que “Consideran necesarias más
inspecciones periciales, pruebas documentales y testificales y
correos precisos. Es decir, -dice el juez- parece que presenta un
informe pericial provisional después de catorce meses de
espera, en los que se atendieron puntualmente sus múltiples
p eticiones, y realmente no contesta a la pregunta”. Eso dice el
juez, hasta qué punto el juez está hasta la coronilla de que las

cosas se planteen así y se traten de hacer durar de forma tan
artificial. En medio de ese guirigay, de todo este guirigay,
nosotros aquí pedimos la comparecencia del Sr. Presidente del
Govern, el Sr. Antich, para tratar de clarificar el asunto y
discutirlo aquí, en los términos de los que nunca debió de salir,
en términos políticos, razonables, presentado informes de unos
y de otros, diciendo lo que dicen unos y otros, de forma que
pudiéramos, efectivamente, discutirlo. Fue inútil, no se trataba
de eso, eso de lo que se trataba era, y en particular el Sr.
Antich, echar basura sobre el adversario, sobre Jaime Matas, el
temido Jaime Matas, fuera como fuera. Y entonces aquí lo único
que se hace es redoblar las calumnias, comentándolas, incluso
acusando ahora al Partido Popular de hacer espionaje
electrónico, ya no por motivos sólo políticos, sino por motivos
económicos. El Sr. Antich dice aquí, en su comparecencia del
2 de mayo, que “Da toda la impresión de un caso evidente de
espionaje político”, pero añade: “De un caso gravísimo de
espionaje de una institución a otra, con finalidades claramente
políticas y económicas”. Por contexto se deduce eso, acaba
diciendo que “Si dejásemos que la política fuese un refugio de
piratas seríamos responsables de un crimen imperdonable
contra la democracia”. Estas son las palabras de Antich hace
dos años. Y dos años después aún resulta más repugnante leer
lo sucio y falso de estas acusaciones, lo sucias y falsas que
han sido estas acusaciones.

Llega la sentencia y la sentencia deja las cosas en su sitio:
“No existen indicios racionales -dice el juez- de que el hecho
cierto y contrastado del redireccionamiento indebido de la
cuenta de correo electrónico, etc., a la cuenta tal, hubiera sido
intencionado y con la finalidad de descubrir los secretos de
don Francisco Quetglas Rosanes o vulnerar su intimidad”. Y
segundo: “No existen indicios racionales de que
aprovechándose que se había producido el redireccionamiento
mencionado alguno de los imputados en la causa o el anterior
presidente del Govern balear se hubiera apoderado de los
mensajes del correo electrónico del Sr. Quetglas, etc., etc.,” Y
se basa en las pruebas, en los muchos meses de pruebas de
todo tipo y en las opiniones periciales, incluidas, muy
especialmente, porque se repite una y otra vez en la sentencia,
las de la policía judicial.

En fin, parece que hoy era un buen momento para que
saliera el Sr. Antich aquí, por lo menos a pedir alguna disculpa;
disculpas al Sr. Matas por las falsas acusaciones contra el Sr.
Matas, disculpas al Partido Popular por lo que le tocó con este
asunto y disculpas, sobre todo, a los ciudadanos por emplear
tan mal los caudales públicos. Pero no es así, no es así, el Sr.
Antich ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. González Ortea, vagi acabant.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Voy acabando, Sr. Presidente. El Sr. Antich no está hoy
aquí, y ya lo sabíamos, lo sabíamos la semana pasada que había
la feria de la ITB, y dijimos en la Junta de Portavoces que no
nos importaba aplazar la interpelación a otra semana en que el
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presidente pudiera venir. No le interesaba, las interpelaciones
las puede contestar el Gobierno, cualquier miembro del
Gobierno, ya lo sabemos, llevamos tantos años aquí,
desgraciadamente se nos ha puesto el pelo blanco desde que
estamos por este Parlamento, ya lo sabemos, pero creíamos que
efectivamente respondería y saldría aquí y no tendría que unir
a la calumnia la contumacia y la cobardía.

Porque, y con esto acabo, Sr. Presidente, quiero releerles a
todos ustedes lo que dijo el Sr. Antich aquí, hace dos años, el
12 de marzo: “Comparezco hoy aquí porque, a iniciativa del
Grupo Parlamentario Popular, la Mesa del Parlamento así me lo
ha pedido. He dicho en muchas ocasiones que soy un firme
partidario de dar al Parlamento toda la dimensión, toda la
vitalidad que se merece la institución que representa al pueblo
de las Islas Baleares”, -lo decía el Sr. Antich el 12 de marzo del
2000- y añadía: “En consecuencia, este gobierno y este
presidente aceptarán siempre de buen grado comparecer ante
esta Cámara, no tan sólo a petición propia sino también cuando
los distintos grupos parlamentarios estén interesados en ello,
así lo pensaba cuando estaba en la oposición -de eso no me
cabe duda, no lo digo yo- y así lo pienso ahora que soy el
presidente del Gobierno”. Lo debía pensar el 12 de marzo del
2000, la verdad es que me parece que ha cambiado de idea.
Pero, en fin, el tiempo, efectivamente, pone a todo el mundo en
su sitio, y el tiempo pondrá en su sitio al Sr. Antich en muy
breve plazo, porque los años pasan enseguida.

Gracias, Sr. Presidente.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Conseller d’Obres Públiques,
Habitatge i Transport té la paraula en nom del Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. En primer lloc, voldria dir, per tancar aquesta qüestió,
que els aspectes penals del cas BITEL no han acabat. S’ha
presentat recurs a l’acte d’arxiu, no la sentència, Sr. González
Ortea, el subconscient el traeix, a l’acte d’arxiu tant per part del
Govern com per part  de l’acusació particular, i aquests recursos
estan avalats, per exemple, per la petició unànime dels fiscals de
Balears que demanaven la imputació del Sr. Matas i la seva
declaració en el Tribunal Suprem; també està avalat pel fet que
el fiscal del cas volia recórrer el cas i, una vegada més, el Sr.
Fiscal General de l’Estat, actuant, una vegada més, com a
defensor general del Govern i no com a Fiscal General de
l’Estat, els ho va impedir. Això són els avals jurídics que
emparen un recurs a un acte, per tant, Sr. González Ortea, jo li
demanaria, primer, que no es precipiti, li record una cosa, el cas
Calvià també va ser arxivat en primera instància, el cas Calvià,
se’n recorda? També va ser arxivat, no es precipitin.

Jo només vull dir que el Govern, no solament no va cometre
cap temeritat sinó que va complir amb la seva obligació, i li

posaré un argument, absolutament personal, no puc separar la
meva intervenció aquí amb la meva implicació personal en
l’assumpte; jo hagués estat el primer que hagués reclamat al
Govern si el Govern no hagués fet res, si el Govern, una vegada
descobert que hi havia un redireccionament, no hagués exigit
al tribunal de justícia la seva actuació, jo personalment hagués
anat contra el Govern; perquè era el lògic, hi havia un
redireccionament indegut.

Jo crec que si hi hagués un llibre Guinness dels rècords que
recollís els absurds polítics, aquesta interpelAlació, Sr. González
Ortea, hi figuraria amb lletres daurades. El partit polític que ha
espiat interpelAla el Govern del partit  espiat i l’interpelAla perquè
ha duit l’espionatge als tribunals. Me pareix que això ja frega
els límits de la demència, però jo li agraesc perquè a mi em dóna
molta satisfacció sortir a aquesta tribuna i xerrar dels aspectes
del cas BITEL, sobretot dels aspectes polítics, més enllà
d’aspectes judicials.

Parlàvem de fets demostrats, i aniré molt alerta sobre el que
diré a continuació, perquè totes les meves paraules es poden
contrastar al sumari i a l’acta. És un fet demostrat que en el
correu electrònic del Sr. Matas, perquè el Sr. Vallori era
l’administrador del correu electrònic del Sr. Matas, se rebien
tots els correus electrònics adreçats al president de la Comissió
Insular d’Urbanisme, és un fet demostrat. És un fet demostrat
que aquesta situació va succeir durant gairebé dos anys i que
ningú, absolutament ningú, va alertar sobre aquesta situació.
És un fet demostrat que almenys alguns dels correus
electrònics, adreçats al president de la Comissió Insular
d’Urbanisme, varen ser acuradament arxivats en el disc dur, en
el disc compartit  de la presidència del Govern, és un fet
demostrat. És un fet demostrat que el document que va exhibir
aquí el Sr. Matas procedia no del fòrum del qual acabam de
parlar, sinó directament del meu correu electrònic, és un fet
demostrat. És un fet demostrat que ni el Sr. Matas ni cap dels
testimonis de la defensa varen poder donar explicacions sobre
d’on sortia aquell document. És un fet demostrat que no
existeix cap rastre, ni per correu electrònic, ni per escrit, ni per
cap altra manera, que qualcú denunciàs des de la presidència
del Govern que es rebien correus electrònics adreçats a un altre
càrrec ni a una altra institució; a mi, per descomptat, no, ningú
m’ho va dir. Però BITEL, el servidor, a cap responsable del
sistema informàtic hi ha cap rastre que ningú alertàs, que ningú
digués alerta, estic rebent correus que no són meus.

Per tant, a més de la primera, tenc una altra conclusió:
vostès no han respost políticament al fet tan greu com és ara
tenir interceptat el correu electrònic d’un càrrec polític d’una
altra institució, durant gairebé dos anys, sense dir res a ningú.
Jo li voldria demanar, Sr. González Ortea, vostè què hagués fet?
I li deman que es posi a dos llocs, vostè què hagués fet si
hagués descobert que a la seva secretaria particular es rebien
correus electrònics d’un altre polític d’una altra institució rival,
què hagués fet? I posi’s a un altre costat: vostè què hagués fet
el dia que s’assabentàs que tots els seus correus electrònics
estaven redireccionats a la presidència d’una altra institució,
què hagués fet, Sr. González Ortea? Perquè jo li diré el que jo
hagués fet: el que jo hagués fet en el primer cas seria despenjar
un telèfon, si jo fos innocent, despenjar un telèfon i dir, escolti,
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escolta, jo no sé res d’aquesta història, te deman excuses i pos
tota la meva feina i la feina de la meva gent a disposició
d’aclarir el que ha passat. Li dic una cosa, si jo hagués rebut
una cridada així del Sr. Matas podria creure en la seva
innocència, perquè això és el comportament d’una persona
innocent; el Sr. Matas no s’ha adreçat mai a mi ni demanant-me
disculpes ni oferint una explicació, ni dient que sentia molt
aquesta història, mai en la vida, i aquest hagués estat el
comportament d’una persona innocent. El Sr. Matas només
s’ha adreçat a mi a través dels mitjans de comunicació, dient-
me: jo a aquest senyor no tenc perquè contestar-li, això són
totes les disculpes que he rebut del Sr. Matas.

Passi el que passi amb el procediment judicial, el Sr. Matas
és responsable personal i polític d’allò que succeïa al seu
entorn. A qualsevol democràcia consolidada, Sr. González
Ortea, a qualsevol democràcia consolidada que s’hagués
descobert que a la secretaria particular del Sr. Matas
redireccionaven els correus electrònics d’una altra institució,
presidida o administrada per partits rivals, el Sr. Matas se’n
hagués anat de la vida pública enmig de la vergonya pública,
passàs el que passàs dins l’àmbit penal, a qualsevol democràcia
consolidada. I aquí venen vostès a dir-nos que nosaltres hem
de demanar perdó, però quina cara dura!, i perdoni l’expressió.
Nosaltres hem de demanar perdó? Vostès han de demanar
perdó, l’únic covard que existeix en aquesta història és el Sr.
Matas, que no hi és i no ha ofert mai una sola explicació a
l’opinió pública, aquest és l’únic covard, aquest és l’únic
responsable i no vostè, que li fan fer un paperet que Déu n’hi
do!

Miri, jo crec que hi ha dos temes, hi ha dos casos,
absolutament flagrants, que demostren que la intercepció
existia i que la utilització existia; dos documents, només varen
deixar el rastre de dos: un al servidor i un altre per vies
indirectes. En el servidor varen deixar un document que es deia
seny.xt, un document de caràcter polític, un document de
caràcter privat, un document que em va enviar un company de
partit  a mi, que després no va tenir absolutament cap difusió
perquè no va seguir el seu procés, relatiu al procés de primàries
del Partit  Socialista; aquest document se’m va enviar, ni en els
tràmits judicials varen ser capaços d’identificar fins i tot quina
era la tramesa redireccionada, el dia, l’hora, les circumstàncies,
perquè això tot  va quedar rastre en el document informàtic, i
aquest document va sortir acuradament arxivat en el servidor de
la presidència del Govern, acuradament arxivat. Han donat
vostès cap explicació de què feia un document intern d’un
correu electrònic intercanviat entre dos militants del Partit
Socialista, que no va tenir cap publicació, dins el servidor de
Presidència, han donat cap explicació? Què feia aquell
document allà, què hi feia?

I una altra, el Sr. Matas va exhibir aquí un document
preparatori del Pla territorial insular que, evidentment, era la
base d’un document que després va ser distribuït a un fòrum.
Això és veritat, un mes després es va distribuir, però entre
aquell document que va llegir el Sr. Matas i el que es va
distribuir hi havia una frase que s’havia suprimit, i el Sr. Matas
va tenir la mala sort de llegir-la. I per tant, una expressió que
nosaltres, jo personalment vaig retirar del document que em va

enviar l’empresa consultora, una expressió que jo no vaig
entendre, que es deia “bases per a l’enquadrament” simplement
la vaig suprimir, perquè era una expressió que no aportava res,
i en el document que es va repartir aquella expressió no hi era,
i el Sr. Matas aquí sí que la va llegir. I el Sr. Matas va accedir a
un document la portada del qual coincidia exactament amb la
portada del document que jo vaig rebre en el meu correu
electrònic, però no coincidia amb la portada del document que
vostès mateixos es varen apressar a dir que era la font del Sr.
Matas, i això també consta.

Que no hi ha hagut..., que el jutge ha considerat que no hi
ha proves suficients per imputar penalment, en una primera
instància -ja en parlarem després, del tema- és una qüestió. Que
el Sr. Matas ha de sortir a l’opinió pública a demanar excuses...,
a demanar excuses, a demanar perdó, a demanar-me, a mi
personalment, perdó... 

(Remor de veus)

Sí senyor, sí senyor, i explicar què feia aquest document
dins la seva base de dades, dins el seu disc dur i explicar d’on
va treure aquell document, és una veritat innegable, Sr.
González Ortea.

Miri, fins i tot acceptant la teoria de l’error -no opinaré sobre
la qüestió- jo em permet fer-li una reflexió. Si el carter
s’equivoca i li posa dins la seva bústia les cartes adreçades al
veïnat, per error, suposem que per error, vostè no té cap dret ni
d’utilitzar-les, ni d’obrir la carta, i molt menys cobrar el xec que
va a dins, si és que du un xec al portador. No en té cap dret. La
seva obligació es avisar el carter i dir-li que li està posant les
cartes equivocades, i, tret d’error, vostè no té dret a utilitzar la
informació d’un sobre adreçat a una altra persona encara que
se’l trobi a la seva bústia per error. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, vagi acabant, per favor. 

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

Ja acab, simplement tres precisions. El Sr. González Ortea ha
emfasitzat molt el fet que es tardàs nou mesos en denunciar els
fets. Es varen denunciar exactament en el moment en què es va
donar de baixa el compte del Sr. Vallori i, en aquell moment,
l’ordinador va dir: “El redireccionament no s’ha pogut fer”. Es
varen tardar una sèrie de mesos, efectivament; això explica
aquesta perplexitat d’estar nou mesos i a més això està
suficientment acreditat.

I jo rebutj la inadmissible insinuació, Sr. González Ortea, del
fet que l’únic mèrit que m’avala per ser conseller d’Obres
Públiques és ser la víctima del cas BITEL. En qualsevol cas, si
fos així, hauria de donar les gràcies al Sr. Matas. 

(Aplaudiments) 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies..., Sr. Conseller d’Obres Públiques en nom
del Govern. En torn de fixació de posicions, grups que vulguin
intervenir? Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Trencarem ara el costum que
tenim en el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista de
no intervenir a les interpelAlacions i deixar que aquestes es
produeixin entre el grup interpelAlant i el Govern, i trencam
aquest costum perquè pensam que no podem deixar que es
produeixi un debat com el d’avui en què el Grup Parlamentari
Popular, en comptes de reconèixer els seus errors, de reconèixer
les seves culpes, i de demanar disculpes pel que s’ha fet des
del Govern del Partit  Popular, vénen aquí a demanar que
l’afectat, que els que han estat espiats demostradament, han
estat espiats, que els correus electrònics han estat interceptats
i se n’ha fet utilització política, d’aquestes coses, tenen el valor
o tenen la cara dura de dir que el que ha de demanar disculpes
és el Govern, que tan aviat com va tenir coneixement del fet el
va donar a conèixer als jutjats. 

Sembla ser que el que tenen per retreure al Govern és que
no s’hagués adonat més aviat, vull dir que tardaren nou mesos,
i pareix que això és un error. Idò miri, potser sí, potser és un
error no adonar-se’n prou aviat de totes coses que vostès
havien deixat per allí, encara que en la major part dels casos ja
varen fer tot el possible perquè no pogués quedar cap tipus de
rastres.

I bé, no confonguin..., jo crec que en aquest parlament no
s’ha de donar comptes del que passa en els jutjats. No
confonguin. El Govern, quan va tenir coneixement d’un fet
possiblement delictiu, possiblement delictiu, el va posar en
coneixement dels jutjats i no hi ha sentència. No s’equivoqui,
Sr. González Ortea, dues vegades ha dit que hi ha sentència; de
moment hi ha una resolució judicial que momentàniament deixa
arxivat aquest cas. És possible que es confirmi però, miri, jo li
diria que crec molt poc probable que això sigui un arxiu
definitiu. Ja se li ha dit que hi va haver altres casos: el cas
Calvià s’havia arxivat i al final el cas Calvià es va reobrir i es va
poder demostrar també judicialment tota una sèrie de conductes
políticament molt greus i penalment també castigades. Fins i tot
el túnel de Sóller les primeres denúncies que es presentaren
sobre el cas túnel de Sóller tampoc no varen anar endavant, i
com va acabar el cas túnel de Sóller?

Mirin, de moment aquest jutge ens pot merèixer tots els
respectes, però és l’opinió d’un professional de la justícia, d’un
de sol. Hi ha tot  un grup de fiscals que també tenen els seus
coneixements i els criteris polítics que creuen una altra cosa; hi
ha unes parts personades que creuen altres coses i al final ja es
decidirà. Però després de tot la qüestió penal, essent molt
important, al final és el menys important; si no es pogués
demostrar la intencionalitat, si no es pogués demostrar, la qual
cosa no voldria dir que no hi hagués estat, si no es pogués
demostrar el fet delictiu que penalment es pot castigar, el fet, la

vergonya política d’haver estat durant dos anys rebent
correspondència privada d’una altra institució, utilitzant-la des
d’aquesta mateixa tribuna, la vergonya política d’això no
quedaria salvada per una poss ible resolució judicial que no
trobàs motius de condemna, i aquesta vergonya es va produir
i es manté.

Com ha dit el Sr. Quetglas, el Sr. Matas hauria hagut de
donar explicacions polítiques però, primer, demanar-li excuses,
a ell personalment. No han fet això i volen que el Sr. Antich
rectifiqui i demani excuses. El món, realment, al revés. Vostès
no varen demanar en el seu moment cap classe d’excusa pel cas
Calvià; tampoc pel cas túnel de Sóller -per cert, tampoc no es
varen tornar els 50 milions reconeguts en sentència que
s’havien desviat- i ara ens demanen aquestes coses.

S’ha de recordar, per últim, que per qüestions d’espionatge
polític ni més ni menys que un president dels Estats Units va
haver de presentar la dimissió, i vostès, ni donen explicacions,
ni presenten dimissions, i encara demana que els expiats es
facin els culpables i donin explicacions. Realment, vergonya, en
fa la seva intervenció, Sr. González Ortea, senyors del Grup
Parlamentari Popular. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, compartim, Sr. Quetglas, que vivim avui una
interpelAlació lamentable i inversemblant. Estam parlant, ja s’ha
dit i no ho perdem de vista, d’un cas de vulneració sistemàtica
del secret en les comunicacions, amb la implicació directa del
Gabinet de la Presidència del Govern, i el PP, en comptes de
venir aquí a assumir responsabilitats polítiques, gosa venir a
fer-se l’ofès i pretendre que se li demanin disculpes. Valga’m
Deu! Jo, quan ho vaig llegir a la premsa pensava haver-ho
sentit  malament, però avui realment la intervenció del Sr.
González Ortea no dóna lloc a confusions. No és que ells
venguin a demanar disculpes, sinó que vénen a exigir-ne. És
increïble.

Jo els confés que, atesos els precedents d’aquest país, no
ens hagués vengut de nou que des del PP es limitassin a fer un
alè per la decisió, no ferma encara, d’arxivar el cas sense
adoptar cap mesura de disciplina interna; fins i tot no ens
hagués sorprès la provocació d’haver-ho celebrat, tot i que fos
amb una certa discreció, però ni ens va passar pel cap que ens
plantejassin que els havíem de demanar disculpes. I és que, si
hi pensen per un moment, realment és un despropòsit. 

És a dir, resulta, com ha dit el Sr. Quetglas, que queda prou
provat que la Presidència del Govern rep durant dos anys una
sèrie de correus electrònics altament confidencials de la
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Comissió Insular d’Urbanisme de Mallorca, governada pels
partits que estan a l’oposició en el govern; idò bé, tot i que els
fets són delicadíssims no se’ls ocorre mai el detall, diguem-ne
de cortesia, d’avisar l’afectat. Jo crec que honestament ens hem
de demanar si a qualcú d’aquesta cambra, a qualcú d’aquesta
cambra que fa estona que és per enmig, tot  això li sembla
innocent. Seriosament volen que pensem que cap ni un dels
representants del PP no hi veu res d’estrany, res? La seva
perspicàcia, el seu olfacte polític no detecta ni una mica de mala
olor, res? Crec que és elemental, Sr. González Ortea, elemental.

Sigui com sigui és cert que resulta que un jutge no ha vist
indicis suficients del fet que el desviament s’hagués fet per
ordre del govern, i més sembla que admet la rocambolesca
possibilitat d’un error tipogràfic. Per favor! De totes maneres,
dit això, dir des del PP, com s’ha apuntat, que no hi ha res
d’irregular ens sembla molt diferent.

Així les coses ens podrien dir que lamenten el que va
succeir, insistir que va ser fortuïtament, que no hauria d’haver
passat mai i que no hauria de tornar a passar, però el PP no s’hi
conforma, s’hi recrea, volen més, ens demanen disculpes i fins
i tot  ens demanen responsabilitats polítiques. És, ho ha dit el
Sr. Ramon, el món al revés, Jaume Matas en el país de les
meravelles, supòs que el gat somrient que apareixia i
desapareixia a voluntat.

Diuen que ens hem de disculpar perquè tots som innocents.
De fet, innocents, i ben innocents, és ben cert que ho seríem
tots si ens empassàssim la versió oficial dels fets. Culpables
d’innocència, diria jo que seríem; culpables i ben culpables de
suprema i imperdonable innocència si no haguéssim denunciat
la gravetat d’aquests fets i actuat en conseqüència. Per paga -
els seré franc- nosaltres no veim el Sr. Matas tan innocent, tan
càndidament innocent com perquè passàs una cosa d’aquest a
magnitud en el mateix sancta sanctorum de Presidència i ningú
no en tengués la més lleugera idea. Per aquesta banda poden
estar tranquils: malgrat un jutge hagi declarat, declari en cap
moment amb l’arxiu la innocència, nosaltres no els tendrem per
bàmbols.

I amb aquest parament vostès troben que hi ha les
condicions objectives de presentar-se en aquest parlament amb
arrogància? Jo crec que hauria d’haver arribat el moment
d’aturar aquests homenatges per actuacions políticament
incorrectes, nefandes, i pretendre tapar els errors amb
escapades cap endavant. Per cert que és un lloc comú -ja s’ha
comentat- comparar el cas BITEL amb el nostre Watergate,
l’espionatge a la Casa Blanca. Només un detall: al Sr. Nixon no
el processaren mai, no hi va haver impeachement, no va fer cap
falta, cap falta ni una, i que jo sàpiga el Partit  Demòcrata encara
ara no ha demanat disculpes als Republicans. 

En el nostre cas parlam d’un delicte d’apropiació de correu,
de delicte greu, i més encara quan qui se n’apropia és el
principal responsable de garantir-ne la confidencialitat. En
aquest sentit  pensam que la decisió judicial no ha calibrat prou
la transcendència de garantir la confiança dels usuaris en el seu
servidor. Ens hi jugam ni més ni pus que el prestigi de la
seguretat en les telecomunicacions. Es temem que estan

defensant que si el seu correu arriba durant mesos a qualsevol
altre no passa res, no hi ha cap irregularitat, en paraules -jo les
he llegit- del Sr. Flaquer. És possible que ho haguem pensat bé,
això? Jo crec que el país estar governat per qui està disposat a
ordenar que se li lliurin còpies de correu que algú altre envia fa
posar la pell de gallina, o la carn de pollastre. 

Però pequem d’ingenus, tot i que és un pecat pecar
d’ingenus en política, i pensem que realment no hi hagués cap
ordre del Govern. Quina és la lògica ètica de qui no aclareix el
mal entès i continua rebent alegrament correus desviats? Jo
crec que el que hem de fer és contestar honestament, i confii
(...) aquesta resposta al plantejament que feia el Sr. Quetglas.
Qualcú de nosaltres s’entretendria amb les cuites amoroses
d’un desconegut, d’una desconeguda, i li llegiria el correu
abans d’avisar-lo?, ho faria si ho rebés d’un altre grup
parlamentari, si ho rebés de la Moncloa, si ho rebés de l’OTAN,
d’un grup de delinqüents?, no faria res?, ningú no faria res?
Tampoc cap de vostès, que veig que fins i tot n’han fet una
certa gatzara, ho troba gens significatiu que la comunitat de
fiscals d’aquest país demani que es processi el Sr. Matas? Els
fiscals... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, vagi acabant per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sr. President, mirarem d’anar acabant. El Ministeri Públic
ha demanat recórrer aquest arxiu i és el fiscal general, elegit com
saben pel Govern del qual és membre el Sr. Matas, qui ha aturat
aquest camí.

Crec que amb tots aquests indicis i amb el respecte que
mereixen les decisions judicials, si amb totes les informacions
que s’han aportat  finalment ni tan sols se celebra judici, la
percepció del fet que hi ha parts i quarts, que encara hi ha
classes i personatges de mel i sucre, serà inevitable. El Dret
Penal, ja ho sabem, és la ultima ratio , el darrer recurs, i com a
tal altament garantista, però en qualsevol cas supòs que to t s
coincidim en què les responsabilitats polítiques no es limiten a
les derivades de condemnes judicials. O sí no a què venia el
“váyase, Sr. González”? A què el condemnaren? 

La gravetat del cas BITEL no es pot despatxar amb una
astracanada parlamentària, Sr. González Ortea, sinó que calen
encara ara actuacions valentes. La primera i per començar venir
a aquest parlament a demanar disculpes en comptes d’exigir-ne.
No oblidem mai cap de nosaltres que la política és un servei al
país, a la ciutadania, i per tant exigeix un plus de responsabilitat
i no al revés, una cuirassa per preservar la impunitat. Moltes
gràcies. 

(Remor de cops i algunes veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista, té la
paraula. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup vol intervenir durant
aquests breus moments que ens permet el Reglament per fixar
la posició sobre aquesta interpelAlació.

Jo crec que s’ha preguntat algun dels intervinents
ant eriorment per què som aquí. Jo crec que aquesta és una
antiga tàctica utilitzada amb caràcter militar: aquella que diu que
la millor defensa és un bon atac i, per tant, de qualque manera,
acceptant que això és així, ja vol dir que s’han de defensar
d’alguna cosa i s’han de defensar d’un problema. I el Sr. Ortea,
que és un bon parlamentari, de veu clara, poderosa, tracta,
utilitzant arguments retorçuts, de canviar la realitat. Una cosa
dita contundentment, amb veu alta i clara, arriba a parèixer vera.

Ha parlat nombroses vegades d’una sentència. Ja sé que el
Sr. Ortea és enginyer de camins -ens ho ha recordat bastants
vegades- i no misser; jo tampoc no som misser, però sé
distingit entre el que és una sentència i el que és una altra
figura judicial i, per tant, en aquests moments, sentència, no
n’hi ha hagut, i fins i tot, havent-hi una sentència, mentre no es
digui que contra aquella no hi ha recurs, cap procés judicial no
ha acabat i, fins i tot, dient-ho a vegades no s’ha acabat.
Recordarem la darrera sentència de l’Audiència Nacional, que
no es podia recórrer, en relació a les retribucions dels
funcionaris que el Tribunal Suprem va assumir i després va
anulAlar. Per tant jo crec que durant el processos judicials, to ts ,
vostès, nosaltres, els altres, hauríem d’esperar que de qualque
manera acabassin i acabassin els terminis per poder recórrer i
per poder entendre. Però, clar, això no interessa; això en aquest
moment no interessa, perquè, per què som aquí?; per què som
aquí avui? Per tornar a discutir si el direccionament va ser
intencionat o va ser voluntari? Aquest fet difícilment és
probable, difícilment és probable si no hi ha qualcú que diu:
“Escolti, vostè redireccioni’m això”, i lògicament ningú no és
tan estúpid. 

Però aquí vostès volen dues coses, avui. Una, passar
d’acusats a acusadors; aquest és un objectiu. Segona, passar
com a víctimes i, a més, han dit  “el temido Jaime Matas”, que
sí, és vera que el Partit Popular del Sr. Aznar va guanyar les
eleccions un dia, però és que 9 mesos abans el Sr. Matas les
havia perdudes gràcies a les seves mangarrufes, o no? 

(Remor de veus)

Perquè recordarem..., recordarem, senyors del Partit Popular,
que el cap de llista seu era el Sr. Matas, i de les eleccions
generals no, no, i el Sr. Matas... 

(Continua la remor de veus i intervenció inaudible)

...pues de momento ustedes están en la oposición y no en
el Gobierno. Sr. President, veritat que no he d’entrar en debat
amb els diputats? 

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament, Sr. Crespí, no (...)

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Per tant jo demanaria que no comentin les meves
intervencions i, si no, doni’ls la paraula per alAlusions, si és que
ells ho creuen, i no em roben el meu temps.

Vostès volen passar d’acusats a acusadors. Sí senyor, això
és el que pretenen avui i aquí, i vostès no han vengut a parlar
del cas BITEL en concret; vostès han vengut, i fins i tot el Sr.
Ortea amb la seva habilitat parlamentària ha llegit un text que,
per cert, no sé perquè s’entesta en què aquest text  és de la data
que ell diu, i ha citat en diverses ocasions dia 12 de març de
l’any 2000, quan el Diari de Sessions és ben clar, si no està
equivocada la impremta parlamentària, cosa que no crec, que és
de dia 2 de maig del 2000, i ha citat això, però el que no ha dit és
que això no era una interpelAlació al Govern, era una petició de
compareixença del Sr. Antich, feta a ell personalment, i vostès,
sabent que el Sr. Antich s’havia compromès a comparèixer si li
ho demanaven a ell, varen presentar una altra fórmula
parlamentària que sap que no necessita la presentació del Sr.
Antich, i varen intentar jugar, és a dir, “ara farem i que sigui ell
el que hagi de prendre la decisió”, i després, vist això, la
setmana passada insisteix en el fet que si el Sr. Antich vol
comparèixer..., però si el que no volen que comparegui sigui ell,
perquè si no vostès, presentant una altra interpelAlació i
recordant-li aquest text, l’haurien tengut ben agafat. Però no ha
varen voler fer així, i això, Sr. González Ortea, no fa enganar
ningú.

Miri, vostès volen -insistesc- passar d’acusats a acusadors
i, això, no ho aconseguiran, perquè he insistit en el fet que
potser és vera que no va ser voluntari el redireccionament, pot
haver estat un error, ho acceptaré, però el que sí és clar és que
hi va ser i hi va haver una utilització d’aquest redireccionament.
Vostès varen obrir els sobres. I no només això, no és que
obrissin els sobres, és que varen cobrar els xecs, i vostès han
d’explicar, el seu president d’aquest partit a les Illes Balears ha
d’explicar com va anar a la finestreta a cobrar el xec i li feren una
foto i, això, ho ha d’explicar, Sr. González Ortea. Però és que li
varen fer una foto, li varen fer una foto molt grossa amb el taló
en les mans. 

(Remor de veus)

Li varen fer una foto prou grossa amb el taló en les mans, i
vostès han d’explicar com va arribar el taló a les seves mans: El
va trobar pel carrer?, l’hi va donar un amic i era un taló al
portador? Ho ha d’explicar, el Sr. Matas; no vostè, vostè no ha
anat a la finestreta a cobrar el taló, ho ha d’explicar el Sr. Matas
i, per tant, deixin-lo que expliqui, que mostri que és valent,
vostès que tenen tan bo de fer acusar de covardia cada cinc
minuts, com si aquí ens haguéssim de jugar el valor, vostès han
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d’explicar això per boca de qui va anar a cobrar el taló, el Sr.
Matas, no un altre. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, vagi acabant, per favor.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí. Però miri, Sr. González Ortea, jo no li recomanaria que
vostè utilitz às, com ha estat utilitzant, la fórmula aquella
d’aquell responsable de les SS alemanyes que en el judici de
Nuremberg va dir al jutge anglès: “Si nosaltres haguéssim
guanyat la guerra, vostè seuria aquí i jo seuria allà a dalt”,
perquè llavors li pot passar que li contestin el mateix que va
contestar el jutge anglès: “Sí, senyor, això és ben vera, però en
qualsevol cas les persones honrades seríem nosaltres i els
assassins vostès”.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista.
L’autor de la interpelAlació, el Sr. González Ortea, en nom del
Grup Popular, té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. No pensaba contestar al coro
porque la verdad es que el coro no tiene mayor interés
contestarle -esto es una interpelación al Gobierno- pero
únicamente para decirle, Sr. Crespí, que sinceramente me parece
impresentable el ejemplo que usted ha puesto. 

(Aldarull a la sala)

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President... Jo deman...

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Me parece impresentable porque, claro, ya es la segunda
vez...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Jo deman (...) no veig per què m’hagin d'insultar. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, quan acabi la intervenció i quan acabi amb l’ús
de la paraula l’orador...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

(Intervenció inintelAligible) 

EL SR. PRESIDENT:

...quan acabi amb l’ús de la paraula l’orador, vostè em pot
demanar la paraula, si vol.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Como decía..., como decía, Sr. Crespí, lo que me parece
impresentable es que traiga usted este ejemplo, que nos
califique de asesinos, de nacis. Ya el otro día un miembro del
Gobierno hizo alguna alusión a eso. ¿Pero en qué están
pensando ustedes? ¿Quién nos tiene que dar a nosotros
lecciones de democracia? ¿Ustedes? Están muy equivocados.
A mí no me tiene que dar lecciones de democracia ni usted ni
ninguno de los que se sientan en sus bancos. 

(Aldarull a la sala)

Sr. Quetglas, vamos a lo nuestro. Mire, de los fiscales no le
voy a hablar. Usted ha hablado del Sr. Cardenal, yo podría
hablar de algún otro, ¿no?, pero mire, dejemos a Montesquieu
en su tumba y tranquilo pero vivo en su pensamiento. Dejemos
a Montesquieu vivo en su pensamiento y olvidémonos de lo
que dicen los fiscales. Vamos, no a las sentencias, a los autos.
Vamos a ver lo que dicen.

Dice usted que está demostrado no sé qué, que está
demostrado no sé qué, que está demostrado no sé qué más. No,
Sr. Quetglas, no, no, no es verdad, miente usted. Miente. Lo
que está demostrada hasta ahora es lo que viene en este auto.
“Conclusión: Si bien es cierto que existió el redireccionamiento
indebido -eso es cierto- no se han encontrado, tras las
numerosísimas pruebas practicadas, ni evidencia ni indicio que
avale la tesis distinta a la del error, tesis por otro lado
compartida por responsables empleados de BITEL: Enrique
Adán Acapte, director general; Amadeo Corbí Mateu, director
comercial de la misma empresa; José Luís Vidal Planas, director
técnico; Alberto Amengual Solán, jefe de sistemas; Esteban M.
Luengo Simón, operador; y -añade el juez- por la investigación
encomendada a la policía judicial”. Esto es lo que está
demostrado. Todo lo demás no.

Y mire usted, mire usted, eso... Usted me pregunta: “Y
usted, ¿qué hubiera hecho?”, lo que hicieron ustedes en
principio, lo que hizo la Sra. Ramon. Lo que pasa es que luego
vino la fontanería, y el Sr. Antich, y el miedo porque tres días
antes habían llevado... 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

...una paliza electoral impresionante. Lo voy a leer. 

(Més remor de veus)
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“No hubo ninguna manipulación externa”, es del 29 de
marzo del 2000, para no equivocarme con las fechas, 29 de
marzo del 2000, resúmenes de prensa. “No hubo ninguna
manipulación externa, nadie pinchó ilegalmente el correo
electrónico de la Comisión de Urbanismo, ni nadie ordenó a
BITEL remitir a Presidencia del Govern una copia de los
mensajes que recibía Francesc Quetglas. Lo que sí hubo fue un
doble error mecanográfico a la hora de escribir el nombre de una
dirección. Estas son, en resumen, las conclusiones de la
investigación realizada por la propia empresa BITEL respecto
al supuesto espionaje electrónico por parte del anterior
gobierno del PP a la Comisión de Urbanismo, que entonces
presidía el socialista Francesc Quetglas. Sobre el doble error
BITEL asume una parte, y por ello ya ha amonestado al operario
que lo cometió; la otra parte es culpa del funcionario del
anterior gobierno que no remitió por escrito la orden a BITEL
para que realizara unos cambios de dirección. En resumen, esta
fue la versión de los hechos presentada ayer, primero por la
consellera de Noves Tecnologies , Cori Ramon, y después por
el consejero delegado de BITEL Enrique Adán, quien explicó
detalladamente el citado doble error”.

Eso es lo que salió de la inmediata investigación. A partir de
ahí calumnias y mentiras; a partir de ahí calumnias y mentiras,
nada más, y naturalmente la sentencia, perdón, el auto, vuelve
a poner las cosas en su sitio. ¿Qué hubiera hecho yo? Esto, lo
que yo lo hubiera aceptado, no hubiera montado un caso
BITEL para tratar de perjudicar al adversario político. No
hubiera, de ninguna manera, tratado de calumniar a los demás.
No me hubieran parado en el Gobierno para, con fondos
públicos, tratar de hacer de esto un verdadero caso -insisto-
para denigrar y para echar basura sobre el adversario político.

Y tengo muy poco tiempo más, Sr. Quetglas. Sus
documentos. ¿Pero de qué documentos me habla, Sr. Quetglas,
de qué documentos? Esa foto patética que saca aquí el Sr.
Crespí, porque resulta que el Sr. Matas, un documento suyo
que estaba por todas partes, con el que se hizo todo el mundo,
que poco después us ted quitando o poniendo una frase
repartió a diestro y siniestro que, por cierto, no tenía demasiado
interés ni tuvo demasiado eco, finalmente. ¿Ésos son los
grandes documentos? O su moratoria, Sr. Quetglas; fue
importante su moratoria, ¿eh? Mire, hace un par de semanas el
Tribunal de Justicia de Baleares anula la moratoria del Consell
sobre 76 urbanizaciones, por cierto, recurrida por un señor que
se sentaba, se sentó muchos años en un escaño aquí, el Sr.
Nadal, un diputado socialista, de manera que no necesitaba
usted ni al Partido Popular para echarle a bajo su moratoria que,
por cierto y de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia, no
había por dónde cogerla. 

(Alguns aplaudiments i veus)

Respecto a acudir rápidamente al Juz gado, desde luego ya
le puedo asegurar que yo no lo hubiera hecho, no hubiera
hecho como el Sr. Diéguez que un día vio no sé que en su
ordenador y pensó en un redireccionamiento también de un
correo de la Sra. Sugrañes y se fue corriendo al Juzgado, vamos
hombre, ¿pero dónde estamos? Pero de verdad creen ustedes
que son tan importantes estos documentos que luego les echan

abajo de cualquier manera y que ustedes mismos reparten a
diestro y siniestro y que no han servido para nada, Sr. Quetglas
pero si usted ha perdido la competencia en ordenación del
territorio, ¿de qué me habla usted cuando me dice es que nada
más soy Conseller de Obras Públicas en mérito a lo que hice en
el caso BITEL? Pues mire usted no se que más hizo, la moratoria
abajo, los documentos públicos no sirvieron para nada porque
los PTI se están haciendo en las Islas y cada uno hace lo que
le corresponde en los consells insulares. Usted ya no pinta una
regadera, ni siquiera en obras públicas, en carreteras, que era la
competencia que tenía, conserva usted nada más que en las
discusiones con Madrid y eso sí el victimismo, de eso no se
olvida. 

Sr. Quetglas, la verdad es que todo este asunto ha sido
lamentable, todo este asunto ha sido lamentable, el Presidente
del Gobierno ausente me decía cuando no me dieron ni
oportunidad de replicarle hace como digo 2 años, el 2 de mayo
dice que es, el 2 de mayo del 2000, fecha histórica por cierto,
pues me decía el Presidente del Gobierno, cuando yo ya no
podía contestarle claro, “ha plegat veles, vostè, Sr. González
Ortea, ha plegat veles”, no, Sr. Quetglas, no he plegat veles,
las velas están bien desplegadas porque estamos cargados de
razón, todo esto es un montaje de un Presidente de Gobierno
poco fiable y mentirosos y de toda la fontanería de que se
rodea. Gracias, Sr. Presidente. 

(aldarull a la sala i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. González Ortea jo el comprenc a
vostè, comprenc que davant la seva falta d’arguments i força
hagi de venir aquí a fer l’histrió, gesticular, cridar (...) des
d’aquesta tribuna i amenaçar-nos en posar-nos tots firmes i a
les ordres en nom de la seva concepció de la democràcia...

(Aldarull a la sala)

El Sr. González Ortea...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

I vostè, Sr. President, no li digui res, vostè, president, no li
digui res.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas, esperi un moment que abandonin la sala els
qui l’hagin d’abandonar. 
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EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Efectivament es produeix...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas esperi un moment que abandonin la sala els
diputats. Sr. Conseller. 

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

Gràcies, Sr. President. El Sr. González Ortea...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, li demanaria que no fes comparacions directes,
o sigui se cenyeixi a la qüestió i no establís aquest tipus de
comparacions. 

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

Sr. President, ho retir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas.

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

El Sr. González Ortea acaba d’exposar una tesi ètica i
moralment vomitiva, la tesi que els documents com que els
documents no tenien importància, no tenia importància si
s’espiava, una tesi ètica i moralment repulsiva, com que els
documents eren absurds, no tenien importància, no aportaven
res de nou, de què ens hem d’anar a queixar que ens espiessin?
Si al final era un correu electrònic que deia, t’esper a les 14,30,
per tant, això es pot  espiar, vomitiva èticament. El Partit Popular
continua ancorat en la teoria de l’error, com que allò va ser un
error, se suposa que va ser un error, el que diu el jutge és que
no hi ha hagut evidències que no ho sigui, no altra cosa, com
que allò va ser un error la resta és mentida i això és el que no és
veritat, si allò va ser un error el que queda clar és que totes i
cada unes de les meves afirmacions sobre allò que està
clarament demostrat es sostenen i es mantenen, el
redireccionament va existir, l’aprofitament dels documents es va
produir i totes i cada unes de les afirmacions jo les mantenc. Per
tant, insistir que la tesi de l’error legitima l’ús i l’abús del correu
electrònic és, ho dic una vegada més, una tesi vomitiva.

Hi ha una cosa que sí estic d’acord amb el Sr. González
Ortea, quan diu el “temido Sr. Matas” . Efectivament el Sr.
Matas és temut i és temible, jo tenc por i li diria que tenc por
perquè aquesta manca absoluta de penediment, aquesta manca
absoluta de voluntat de dir això no es pot  repetir i no es repetirà
mai significa que si el Partit Popular algun dia torna a governar,
això en aquesta comunitat autònoma es produirà, es repetirà, no

tenen absolutament cap raó per no fer-ho una altra vegada, les
comunicacions no estaran segures mentre el Partit  Popular
estigui en el poder i mantengui aquestes tesis i això
efectivament fa del Sr. Matas un senyor temible, un senyor que
fa por, perquè si qualsevol que despengi un telèfon posa en
marxa un ordinador i el connecta a internet pot  pensar  que  a
l’altra costat del fil algú, baix les ordres del Sr. Matas, està
redireccionant una còpia, això fa del Sr. Matas un senyor
temible, ningú no podrà estar tranquil mentre el Sr. Matas
continuï en política activa.

Gràcies, Sr. President. 

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Donat que ha
retirat la menció que ha fet, aquesta no constarà en el Diari de
Sessions.

Passam al següent punt de l’ordre del dia, Sr. Crespí. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Vostè m’havia promès la paraula al final...

EL SR. PRESIDENT:

No, no li havia promès la paraula li havia dit que no
interrompés l’orador i que tenia un moment processal allà on la
podia demanar, no li he cridat a l’ordre per interrompre l’orador
perquè m’ha paregut excessiu. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Home, jo crec que s’haurien d’evitar, a posteriori si no en
el mateix moment, perquè ara la ferida ja està produïda, el fer no
res als grups parlamentaris en aquest Parlament, jo crec que és
una figura bastant desagradable per mi almanco, supòs que per
als altres també. I en segon lloc, també voldria dir al Sr.
González Ortea que no m’ha escoltat en absolut, com és natural,
jo no el comparava, jo el prevenia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, així constarà en el Diari de
Sessions.

III. Moció RGE núm. 1113/02, presentada pel Grup
Parlamentari  Popular, relativa a la contractació d'empreses
per dur a te rme estudis i enquestes d'opinió, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 4427/01.

Passam al següent punt  de l’ordre del dia, el tercer i que és
la moció 1113, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a contractació d’empreses per dur a terme estudis
d’enquestes d’opinió, derivat del debat de la interpelAlació 4427.
Per defensar la moció té la paraula el Sr. Jaén i Palacios en nom
del Grup Parlamentari Popular. 
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EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Interpelamos
al Gobierno hace dos semanas, hace quince días y como era
natural interpelamos al Gobierno sobre su conducta, sobre su
política en materia de encuestas y estudios de opinión, no
juzgábamos a los miembros del Gobierno sino su conducta, su
política. Venía a cuento la interpelación, como ustedes
recordarán, porque el asunto que nos ocupaba había tenido
una cierta relevancia en los medios de comunicación, de forma
muy especial por asuntos de carácter laboral y otros
menesteres en Menorca. El Gobierno compareció a través de un
miembro, el Sr. Garcías, en esta tribuna y más que aclarar algo,
pues como suele ser habitual en el Sr. Garcías, lo enreda todavía
más, yo creo que no nos enteramos ninguno y dudo de si él
también se enteró exactamente de cual era la intención de la
interpelación.

En la interpelación anunciábamos que presentaríamos una
moción, incluso dimos algunas lineas de lo que podía ser la
moción en este sentido. Dijimos entonces y mantenemos ahora
que las encuestas de opinión son instrumentos de carácter
científico y que evidentemente por tener ese carácter las
encuestas debe ser realizadas por empresas que tienen medios
materiales, medios personales y medios funcionales para llevar
a cabo el trabajo, recuerdan ustedes algunos detalles de esta
encuesta que yo puse en evidencia manifiesta, como era el
conocimiento de los líderes políticos, o el conocimiento de los
miembros del Gobierno y quedó claro, sin entrar en el tema de
la valoración que eso es mucho más subjetivo, quedó claro que
objetivamente era indefendible que consellers que acababan de
llegar al Gobierno fuesen mucho más conocidos que otros que
llevaban más tiempo, que otros que acudían a manifestaciones,
que acudían al Corte Inglés para defender al pequeño comercio,
en definitiva que se presentaban pues eso, estaban en misa,
estaban repicando, iban a los entierros queriendo ser
protagonistas, queriendo ser el muerto en el entierro. 

Todo esto rechistaba un poco objetivamente como digo, no
entro en cuestiones de valoración, lo repito y nos ponía al
tanto de que esa encuesta había sido realizada por una empresa
que no disponía de medios, hicimos averiguaciones y
efectivamente ni tan siquiera el proceso de datos podía llevarlo
a término porque no dispone de medios para ello, los datos se
tabularon en Madrid, para esto están las autonomías, para que
se tabulen los datos en Madrid, hay una empresa que se
llamaba y se llama Odec, que es un centro de cálculo de datos
que presta servicios a empresas consultoras para estos
menesteres. 

Cuando una encuesta como instrumento científico se pone
en manos de personas y empresas que no tienen esos medios
y que no saben hacer las cosas bien pues sucede lo que sucede
y nuestra interpelación y hoy nuestra moción tienen un sentido
clarísimo que no vuelva a pasar lo que ya pasó, que no vuelva
a contratarse a una empresa para hacer un trabajo, en principio
solo por un año, pero después con el tiempo prorrogado en el
tiempo y con contratos en las otras Islas, una empresa que
llevaba escasamente tres meses, hacía tres o cuatro meses que
había nacido, no estaba acreditada, no tenía calificación y

queremos que eso no vuelva a repetirse. ¿Qué dice nuestra
moción? Pues si han tenido la oportunidad de leerla, a parte de
la referencia histórica a Gallup cuando predijo el resultado de
Roosevelt que ganaría en el 36 las elecciones presidenciales en
los Estados Unidos, pues a parte de esos datos históricos,
nosotros lo que creemos es que las empresas que contrate el
Gobierno para hacer estudios y encuestas de opinión tengan
una acreditación, estén acreditadas. A nadie se le ocurre
contratar una empresa para hacer una obra pública, por ejemplo,
si no tiene calificación, calificación que se explicita en un rango
que tiene el Ministerio de Hacienda y para hacer tal tipo de obra
tiene que tener grupo tal, categoría cual, eso es exigible
normalmente. Pues para estos trabajos, que además como se
demuestra no son periódicos sino que son continuos en el
tiempo, a nuestro juicio convendría que estas empresas
tuviesen esa calificación, creo que es una cosa razonable, se
podrá discutir una cosa u otra pero a nuestro entender creo que
es un motivo razonable. Por tanto, evitaríamos situaciones
desagradables, como tener que ponernos colorados por
estudios de investigación que no son ni una cosa ni la otra.

En segundo lugar nuestra moción añade, yo creo que un
parecer que también puede ser compartido, aunque lo mejor no
apoyado, pero sí compartido por la cámara y que tiene dos
partes. Por una parte el Instituto Balear de Estadística, un
organismo que ahora se revitaliza por la Ley de estadística que
esté en trámite parlamentario y que próximamente como ley será
aprobada en fecha no muy lejana, pues que sea este instituto
el que realice estos trabajos que son de carácter habitual,
evidentemente tendrá que contar con los medios precisos para
ello. Y en aquellos trabajos cuya naturaleza o exigencias
pudiesen no ser abordados por esas dos características por
este instituto, pues que lo hiciese el Centro de Investigaciones
Sociológicas, no es nuevo eso tampoco, hay muchas
comunidades autónomas que establecen convenios con
organismos, consellerias y con gobiernos autónomos para
hacer estudios de esta naturaleza. Yo creo que hemos de
constatar esa circunstancia de que es bueno para evitar, como
la Sra. Munar que ahora se incorpora al pleno, pues que diga
que los resultados de la encuesta se los han inventado, cosa
que todos compartimos, para evitar ese problema y esa
vergüenza ajena presentamos esta moción que nosotros hemos
puesto mucho interés y que pensamos que no hay ningún
motivo de carácter político que no aconseje tomar esta
decisión, eso es bueno para la cámara, eso será un precedente
importante para que las personas que concurran, personas
físicas o jurídicas que concurran a la contratación de estos
estudios científicos estén acreditados, nadie se pone en manos
de un médico para una cuestión grave si el médico no tiene una
experiencia acreditada en esa cuestión. Por tanto, pedimos aquí
al Gobierno tenga en cuenta esto y a los grupos parlamentarios
que dan apoyo al Gobierno voten a favor de esta moción.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén i Palacios. Grups que volen
intervenir? Sr. Ramon en nom del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista té la paraula. 
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EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Ara que aquest plenari està molt més
tranquil, fer alguns comentaris en relació a aquesta proposició
no de llei que ens presenta el PP, en la qual no hi podem estar
d’acord en el contingut, en els dos punts de proposta d’acord,
però tampoc en l’explicació que ve a l’exposició de motius i en
allò que ha explicat el Sr. Jaén Palacios.

Començaria pel seu final allà on diu que ningú de nosaltres
es posaria en mans d’un metge sense experiència, la veritat és
que malament ho tendrien els metges per adquirir aquesta
experiència, malament ho tendrien aquests metges. Realment a
la seva proposició es demana una experiència de 10 anys per
poder acudir a concursos oficials per part  de les empreses, no
sé si el Sr. Jaén Palacios té algun interès especial en protegir a
les empreses existents en aquest moment i amb una certa
antiguitat o si hi ha alguna altra raó, però sincerament no
podem entendre aquesta motivació.

L’altra qüestió era que les enquestes les faci l’Institut Balear
d’Estadística, que pensam que ha de tenir altres funcions i que
és una mica una perversió de l’objectiu d’aquest institut, o que
s’hagin de fer mitjançant conveni amb el Centre
d’Investigacions Sociològiques, òrgan depenent del Govern
central, per tant, amb una direcció política i si hi ha alguna
institució que darrerament està sent desacreditada és
precisament el CIS, idò pensam que això no té just ificació, creim
que és més oportú que a cada cas es valorin les possibilitats i
es pugui fer un concurs públic lliure, que totes les diverses
empreses s’hi puguin presentar i mitjançant criteris tècnics  i
jurídics s’adjudiqui, tal i com es va fer en aquest cas que ara
s’està criticant una vegada més i sobre el qual es fan
insinuacions que mai s’han pogut demostrar.

Per tant, en la seva forma i el seu contingut el nostre grup
rebutja aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. Sra. Hernanz en nom del Grup Socialista té
la paraula. 

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Tenemos hoy ocasión de hablar por tercera vez sobre la política
de contratación de empresas para llevar a cabo estudios y
encuestas de opinión por parte del Govern, un tema que parece
ser no despierta el apasionamiento de los miembros de esta
cámara, pero hay que decir que tal vez es comprensible cuando
de la nada se han presentado ya tres iniciativas parlamentarias,
una comparecencia solicitada por el Grupo Popular del
Conseller de Presidencia, una interpelación y ahora esta
moción. Realmente el tema no daba para tanto.

Lo cierto es que la cosa parece sencilla y en principio tras
haber podido oír por dos veces al Conseller de Presidencia y
también por dos veces, en esta ocasión ya tres, los argumentos
del Partido Popular, el tiempo que necesitaríamos para explicar
nuestra posición tendría que ser muy breve, ¿cómo contrata el
Govern a las empresas para llevar a cabo estos estudios y
encuestas? Respuesta a través de un concurso público abierto,
publicado en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma y
adjudicado por una mesa de contratación, en base a los
parámetros establecidos en el pliego de condiciones técnicas.
Evidentemente ante tal respuesta, que nadie ha negado ni ha
desvirtuado, la postura de nuestro grupo parlamentario solo
puede ser una, nos parece correcto y la contratación ha sido
transparente, ha sido impecable. Sin embargo la cosa merece
más comentario y lo merece porque a pesar de que hoy
hayamos oído aquí al Sr. Jaén en un determinado tono, hemos
tenido ocasión de oírle por dos veces anteriormente en
diversos tonos y vertiendo diferentes manifestaciones , la vez
anterior con motivo de la interpelación parlamentaria me atreví
a calificarlo de extravagante, pero estas afirmaciones que había
vertido el Grupo Popular, pero ahora más que extravagante diré
que son radicalmente falsas y absolutamente infundadas, son
sencillamente un conjunto de conjeturas, apreciaciones
subjetivas y opiniones personales del portavoz del Partido
Popular, de las que infiere, o infirió en su momento y me remito
a la literalidad del Diario de Sesiones  de la sesión del pasado
día 5 de marzo. Primero, la contratación fue irregular. Segundo
que la empresa contratada carecía de experiencia y de
cualificación. Tercero que los resultados de la encuesta no eran
fiables, como resultado de estas conclusiones presenta esta
moción, en la cual insta al Govern para que contrate empresas
en determinadas condiciones y a que firme convenios con el
CIS. 

Por tanto, para explicar el motivo por el que nos oponemos
a la moción que hoy presentan, deberemos necesariamente
analizar las conclusiones que le llevaron a presentarla. En
primer lugar dicen que la contratación fue irregular, ya he
explicado antes que desde nuestro grupo parlamentario
creemos que la manera correcta de realizar una contratación de
este tipo es por concurso público y por concurso público se
hizo, ante la voluntad de realizar la encuesta la actuación
política del Govern se limitaba a decidir si tenía que adjudicarla
a dedo o por concurso, a nosotros nos parece que tomó la
decisión adecuada, si el Partido Popular opina otra cosa que
salga y que lo explique y cuando hablamos de concurso
público hablamos de un procedimiento de derecho público
absolutamente reglado, caben irregularidades y son
perfectamente detectables. Por tanto, si es cierto que hubo esas
irregularidades también le pido al portavoz del Partido Popular
que salga aquí y nos diga exactamente en que consistieron. 

En segundo lugar dicen que la empresa contratada carecía
de experiencia y de cualificación, desde luego no seré yo quien
se meta en ese debate y mucho menos en los términos que lo ha
hecho el Sr. Jaén en este tema en diferentes intervenciones. Yo
que tengo una limitada experiencia parlamentaria reconozco que
la primera vez que le oí cargar de esa manera o arremeter contra
una empresa privada en sede parlamentaria me quedé un poco
escandalizada, pero mucho más me escandalicé cuando le oí
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defender a capa y a espada a otras e incluso señalando el
nombre de la empresa privada que debería de haber sido la
beneficiaria del contrato y eso consta en los diarios de
sesiones. Yo me atrevería aconsejar al Govern que más allá de
las preferencias empresariales del Sr. Jaén, sigan adjudicando
los contratos a las empresas que ganen los concursos, se
llamen como se llamen.

Y en tercer lugar decían también que los resultados no eran
fiables, esta siempre fue la parte más simpática de la
intervención del Sr. Jaén, él sabe que los resultados son
inexactos, lo sabe porque le acompaña la sabiduría y el sentido
común y con la modestia que le caracteriza añadió y lo cito
literalmente del Diario de Sesiones “cuando yo hago estas
afirmaciones, usted entiéndalas desde una persona que hizo
unos cursos de doctorado de encuestas de opinión, hombre no
soy un cualquiera, acabáramos”. 

Concluyendo, como la encuesta se contrata a través de un
concurso público, lo cual parece escandaloso en el transcurso
del cual la mesa de contratación adjudicó el contrato a una
empresa que no es la que goza de las preferencias personales
del Sr. Jaén, y los resultados no se ajustan a lo que su leal
saber y entender, eso sí, no es un cualquier, es un doctor en
encuestas de opinión, debían ajustarse, pues ya la tenemos
montada y esto ha dado de sí para una comparecencia, una
interpelación y ahora una moción. Moción en la que proponen,
en esta ocasión, que las próximas encuestas sean realizadas por
empresas que tengan acreditados un mínimo de diez años de
experiencia y que los trabajos periódicos para la ejecución de
los programas de encuestas y estudios sean realizados por el
CIS, previo el oportuno convenio.

Respecto a lo de las empresas con más de diez años de
experiencia digo yo que lo mejor será que se sigan realizando
concursos públicos y se adjudiquen a aquellas empresas que
mejor den cumplimiento al pliego de condiciones técnicas,
porque, además, me pregunto yo: ¿por qué diez años, por qué
no seis u ocho o quince o veinticinco o treinta? Parece que no
tiene demasiada lógica ni demasiado criterio, o tal vez haya
alguna ley de contratos de las administraciones públicas que
yo desconozco y que establece este plazo, o tal vez el PP
aplicaba este plazo en sus concursos públicos y le iba muy
bien, o tal vez, sencillamente, ese plazo le ha parecido bien al Sr.
Jaén, doctor en interpretación de encuestas, eso sí, y ya está.
En cualquier caso, a nosotros nos parece poco fundamentado,
poco riguroso, un tanto arbitrario y, desde luego, no digno de
ser tomado en consideración.

Y respecto a lo de firmar convenios con el CIS, sería una
opción; pero teniendo en cuenta las últimas genialidades del
CIS, poco recomendable. Y digo genialidades porque lo de
decir que ha bajado el IPC en enero, eso sí es una genialidad;
porque mire usted, usted me podrá discutir si tal o cual
conseller del Govern es más o menos conocido, está más o
menos valorado y podríamos tener una larguísima discusión
que no nos llevaría a ningún sitio y en la que ninguno de los
dos podría aplicar datos objetivos que avalara esas tesis, pero
pretender hacer creer a los ciudadanos que los precios han
bajado durante el pasado mes de enero cuando se han

producido subidas en el transporte público, en el sector
energético, en las tarifas postales, en los impuestos, en las
tasas, pero también en el pan, en el arroz, en el café, en el agua,
pretender hacer creer eso es una genialidad. Y yo,
efectivamente, no soy doctora en encuestas de opinión, pero
eso lo sabe en este país desde el primero al último ciudadano,
sea catedrático de universidad o ocupe el más sencillo de los
puestos de trabajo. Por lo tanto, a la vista de lo que acabo de
exponer, tal vez el CIS no sea la solución.

En cualquier caso, como he dicho, estamos ante un proceso
de contratación que ha sido absolutamente regular, ante un
proceso en el que no se ha producido ninguna anomalía más
que, sencillamente, los resultados de esta encuesta parece que
no han gustado al Partido Popular y que, en cualquier caso,
hay que armar barullo, y con un tema tan sencillo y que quedó
p erfectamente explicado en la primera comparecencia del
conseller, pues ya ha dado mucho de sí y desde luego la
postura de este grupo parlamentario será de votar que no a esta
moción.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz, en nom del Grup Socialista. El
senyor autor de la moció, en nom del Grup Popular, Sr. Jaén
Palacios, té la paraula per cinc minuts.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. M e ha sorprendido esta
postura, me ha cogido realmente en una posición difícil, esta
intervención del coro, en el sentido más humorístico del
término, porque el coro siempre repite, pues eso, pues el
estribillo de la canción, ¿verdad?, y siempre es lo mismo;
entonces, pues bueno, las distintas voces, distinto tono, pues
el coro siempre dice igual.

Vamos a ver, yo con el tema de la empresa he sido siempre
muy respetuoso con las empresas, porque las empresas no
tienen ninguna culpa de que las contraten, ya lo dije en la otra
ocasión; esta empresa que al final de los cuatro años alcance
una facturación de 80 millones de pesetas o 70 millones de
pesetas está bien, que facture ya en Menorca, una empresa que
acaba de nacer, pues tampoco, en fin, parece un poco raro
¿verdad?, una empresa que ha nacido hace tres meses que ya
facture, que se la contrate en Ibiza, pues hombre, una empresa
ya con vocación de todo Baleares, es una empresa que tiene
cuatro meses, y realmente debe tener muchos medios y hacerlo
muy bien para que se lleve las contrataciones y desbanque a
otras empresas con más acreditación que ella. Yo tengo la
impresión de que ustedes salen aquí a defender no al Gobierno,
a defender a la empresa, y a veces cerraba los ojos cuando
estaban interviniendo, lo cito, el portavoz de Izquierda Unida,
el Sr. Ramón, y la portavoz del Grupo Socialista, y cerraba los
ojos y me parecía que estaba viendo aquí al director general de
la empresa o al gerente de la empresa, porque estaban
defendiendo a la empresa como, bueno, como si la empresa
fuera una cosa excepcional.
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Hay dos cosas clarísimas, uno es el principio de la
constancia, de estadística, es un principio que los que han
estudiado este principio lo entienden, yo lo expliqué y en el
Diario de Sesiones  debe constar, si tiene interés lo lea y se
podrá enterar de lo que es, pero los resultados de la encuesta
dan unos porcentajes a los problemas que nunca se habían
alcanzado en Baleares, nunca. Y tan corto espacio de tiempo
con otras encuestas, pues contradicen la encuesta del CIS. Y
por eso dije: el que esté de acuerdo en que esta empresa está
más acreditada que el CIS que levante la mano. Claro, así de
claro, es imposible que en el mismo período de tiempo los
resultados sean completamente distintos.

Yo creo que ustedes tienen mucha imaginación, muchísima
imaginación, los demás no la tenemos, hay que ir a la
hemeroteca y ver lo que pasó durante ese tiempo, ver lo que
p asó, leerlo y enterarse. Y presentamos, desde luego, una
referencia al CIS, porque nos parece que es preciso, yo no voy
a rebatir sus palabras sobre lo mal que lo hace el CIS y lo bien
que lo hacen otras empresas, pero me parece que defender
otras empresas en detrimento del CIS no tiene cabida.

La encuesta es un camelo, los resultados de la encuesta, en
los detalles que vimos nosotros y dijimos aquí, es un auténtico
camelo. La Sra. Munar, a la que aludo otra vez, que comparte
ese criterio con nosotros, pues ya lo dijo, a lo mejor dijo más
cosas pero lo que la prensa recogió fue eso, que la encuesta no
se adecuaba a lo que la realidad era y por eso arguyó aquella
frase de se han inventado los resultados; es verdad, daba esa
impresión de que así era.

Por último, nosotros hemos hecho una referencia a la
cualificación o calificación de las empresas. La Ley de contratos
del Estado, hay una referencia expresa a la categoría de las
empresas, las calificaciones, nadie puede hacer una obra, por
ejemplo un contratista que no tenga la calificación para la cual
la obra se ha hecho, no cualquiera puede hacer un puente, no
cualquiera puede hacer un edificio de siete plantas, tiene que
tener su calificación o una carretera. Y aquí pedimos que, sin
llegar a eso, se tenga en cuenta que para aplicar un método
científico, como es una encuesta, no se le adjudique a
cualquiera; pretender decir que la empresa tenía experiencia y
cualificación yo creo que eso no es defendible, porque es que,
además, no había tenido tiempo de tener experiencia ni
cualificación.

Ustedes voten lo que quieran, me parece normal en un
grupo parlamentario, pero no digan que la encuesta estaba bien
hecha y que la empresa tiene acreditación porque eso es
mentira, y nosotros, como es mentira, lo denunciamos.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios, en nom del Grup Popular.
Substanciat el debat, procedeix la votació i les senyores i
senyors diputats poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 22; vots en contra,
26. En conseqüència, queda rebutjada la moció presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació d’empreses
per dur a terme estudis i enquestes d’opinió.

IV. Proposició no de llei RGE núm. 126/02, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a la captació de les aigües
superficials de les Fonts Ufanes.

Passam al següent punt  de l’ordre del dia, que és la
Proposició no de llei 126, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a captació de les aigües superficials a les
Fonts Ufanes. Té la paraula el Sr. Font, en nom del Grup
Popular, per plantejar aquesta proposició no de llei.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Una
vegada aprovat per part d’aquest Parlament, o per part del
Govern, la declaració de monument natural feta a les Fonts
Ufanes de Campanet , i atès que aquesta declaració de
monument du que es puguin utilitzar els anys que corrin les
aigües de les Fonts Ufanes, les aigües superficials les puguin
reconduir cap a altres indrets, el Partit  Popular, el grup de
diputats i diputades del Partit  Popular, planteja aquesta moció,
aquesta proposició, perdó, no de llei perquè, en tot cas, quan
s’hagi de produir aquesta utilització d’aquestes aigües
superficials comptin amb l’acord de l’Ajuntament de Campanet
i de l’Ajuntament de sa Poble.

Per què aquesta moció? Doncs, senzill, una de les coses que
més han canviat els pensaments partits polítics com el PSM i
Els Verds aquests darrers deu anys, una de les coses en què
han canviat més és damunt el tema d’aigua. M e diran que no,
però és igual, és a dir, els fets hi són, els diaris també, les
declaracions a televisions de poble també; hi ha declaracions
a l’any 92, per part  del PSM  en contra totalment i absolutament
que es puguin utilitzar aigües quan brollen les Font s Ufanes, a
proposta del ple de l’Ajuntament de sa Pobla. Els Verds també
hi estaven en contra, s’ha de recordar el 93 a Llubí, és a dir, on
el PSM  i Els Verds s’oposaven fins i tot a un control, sinó cap
extracció, cap control de l’extracció, que no sortís res. Ara això
ha canviat, ha canviat a partir que es demostra que amb els
controls tècnics és possible regular l’aqüífer. I és bo que en
aquest sentit  el PSM i Els Verds hagin canviat, n’hi ha d’altres
que sempre hem pensat el mateix, com aquest que els està
parlant.

Ara xerram de la utilització d’aquestes aigües i ens pareix bé
que, si es fa amb cura, aquesta aigua es pugui dur a qualque
lloc i com que dels llocs que se xerra, se xerra de l’aqüífer, a un
moment donat, de Crestatx, o bé per unes canonades que ha
anunciat el mateix director general que es podrien dur de sa
Marineta fins a Alcúdia, es pugui manejar aigua cap a un lloc i
a l’altre. Però bé, aquesta recollida d’aigües és important que es
faci bé, i és important que es faci a pesar d’aquest Parlament i
dels que governin, es faci d’acord amb aquella gent que ha
estat capaç de mantenir el monument de les Ufanes; amb
aquella gent d’aquella contrada i que sé que hi ha una esmena,
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per part del Partit  Socialista, que vol ampliar aquesta contrada.
Nosaltres no tendrem res a dir en contra d’aquesta esmena, ens
pareix bé que l’Ajuntament d’Alcúdia i l’Ajuntament de
Pollença hi participin, el que passa és que l’Ajuntament
d’Alcúdia i l’Ajuntament de Pollença amb el tema de l’aigua
tenen un concepte distint, legítim, del que tenim a Campanet o
tenim a sa Pobla respecte a ses Ufanes, no vull dir respecte
d’altres coses de gestió de la demanda de l’aigua.

I també, com que pareix que, i ja he dit que en el 93 a sa
Marineta no es volia ni que s’extragués, pareix que el que sobra
de sa Marineta també es vol dur a qualque lloc d’aquella zona,
-mirin si han canviat les coses en deu anys- val la pena que els
ajuntaments de la zona, siguin governats pels que siguin
governats en els anys que venen, puguin estar d’acord amb
aquest transvasament o amb aquesta reutilització de les aigües.
Acceptam aquesta esmena que ens fa el Partit Socialista, però
nosaltres el que volíem és que no sigui només el Govern balear
qui decideixi ara emprarem aigua de les Fonts Ufanes de
Campanet, sinó que ho sigui també amb el consentiment
favorable per part  dels ajuntaments, com deia, de Campanet, no
hi ha res a dir que siguin els de Pollença, d’Alcúdia i de sa
Pobla.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font, en nom del Grup Popular. Sra.
Amer, per defensar l’esmena ja acceptada pel Grup Popular.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Quan parlam d’un recurs tan escàs com és l’aigua, vull
expressar, una vegada més, en nom del Grup Parlamentari
Socialista, la importància d’una gestió eficient, una gestió
eficient de l’aigua fonamentada en polítiques de demanda com
la conservació, el reciclatge, la reutilització i la millora de
l’eficiència en el seu ús. Per això, ja tenim aprovat el Pla
hidrològic de les Illes Balears, jo crec i entenc que hi hem
colAlaborat tots i per això mateix, pel tema que ens ocupa avui
aquí, també donam suport  a l’ap rovació pel Consell de Govern
d’aquest Decret 11/2001, de 31 d’agost, on es declaren les
Fonts Ufanes monument natural. Efectivament, aquest decret
recull, en el seu article 7.3, d’acord amb l’article 23 del Pla
hidrològic de les Illes Balears, que són usos autoritzables la
captació i aprofitament per part  dels òrgans de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, així com les obres
complementàries necessàries, sempre que es garanteixi la no
afectació a la singularitat i a la periodicitat del fenomen de les
surgències ni a l’aqüífer de sa Pobla i de s’Albufera, i quan
aquest ús sigui necessari per al proveïment de nuclis de
població establerts o per a la recàrrega d’aqüífers. En tot cas,
l’explotació de recursos hídrics superficials s’ha d’iniciar en un
punt  prou allunyat de l’espai físic de les Fonts Ufanes, amb la
fi d’evitar-hi tal com es puguin els impactes ambientals.

Cal recordar que el mateix article 7.4 recull també la captació
i aprofitament dels recursos subterranis de l’unitat

hidrogeològica de les Fonts Ufanes, que seran definits
mitjançant els estudis hidrogeològics necessaris que
garanteixin la continuïtat i periodicitat del fenomen
hidrogeològic, característic d’aquest monument natural. Tota
actuació se justifica, per tant, amb una gestió amb seny. Així
doncs, aquest decret, també com el mateix Pla hidrològic,
estableixen que l’aprofitament de les aigües superficials de les
Fonts Ufanes només és autoritzable pels òrgans de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i de forma que no perjudiquin ni
les pròpies fonts ni els aqüífers propers. A més a més, que la
seva eventual explotació s’ha de destinar a l’abastament de
nuclis existents de la població, bé directament o a través de la
recàrrega d’aqüífers. No podem, per tant, demanar més
protecció perquè aquesta és la que s’estableix, com he dit, pel
decret i pel propi Pla hidrològic de les Illes Balears.

L’esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista
contempla aquesta consulta prèvia als ajuntaments de la zona
afectada, com hi feia esment el Sr. Font, i per tant, a Campanet,
sa Pobla, Alcúdia i Pollença. I deia de la zona afectada i que per
tant s’han d’entendre també els del Port de Pollença per les
mateixos aigües subterrànies, l’afectació, sobretot de les aigües
subterrànies, afecten el Port de Pollença; i es referia a Alcúdia
les aigües superficials sí que afecten sobretot Alcúdia, d’aquí
l’esmena que presentam que contempli la consulta prèvia als
ajuntaments de la zona afectada, repetesc, Campanet, sa Pobla,
Alcúdia i Pollença.

Tot i recordar al Sr. Font que aquest possible ús també ho
contemplaven, i així tenim debats que s’havien realitzat en el
Parlament, en concret a l’octubre del 94, on el Sr. Reus,
Conseller d’Obres Públiques i Ordenació del Territori, parlava
d’aquests estudis que hi havia per intentar -això era l’any 94,
octubre del 94-, aquests estudis que parlaven d’aprofitar el
cabal d’aigua de les Ufanes, i parlava ja de quantitats, segons
anys humits i anys secs, i estudis per aprofitar el seu excedent,
i deia que, evidentment, era una obra que s’havia d’intentar
desenvolupar amb el temps.

Tot i recordar, Sr. Font, per tant que, ens satisfà al Grup
Parlamentari Socialis ta i entenc que ho faci extensiu a tota la
resta de grups i així també donen suport a aquesta esmena,
perquè, com deia, d’aquesta forma està garantida la protecció
de les Ufanes, amb aquesta declaració de monument natural i,
a més, allò que ens preocupava més, que és el recurs hídric,
donar prioritat a la conservació de l’aigua. Per tant no em queda
res més que expressar la nostra satisfacció, perquè el Grup
Parlamentari Popular accepti l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari Socialista i per tant s’acord unànime d’aquesta
Cambra en aquesta proposició no de llei.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer, en nom del Grup Socialista.
Grups que no hagin presentat esmenes i vulguin intervenir? El
Sr. Buele, en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista, ha
demanat la paraula.
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EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats. Avançam la nostra postura de suport a la proposta
que s’ha fet respecte d’aquesta Proposició no de llei sobre
captació de les aigües superficials de les Fonts Ufanes que ha
presentat  el Grup Parlamentari Popular i que ha estat esmenada
en els termes amb els quals hi ha fet alAlusió la portaveu del
Grup Parlamentari Socialista. Tot i amb això, des del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista volíem fer i volem fer
algunes observacions.

La primera hagués estat que retirassin aquesta proposició
no de llei, Sr. Font, que la retiràs perquè era una proposició no
de llei que a nosaltres ens semblava fora de to i fora de temps,
i quan dic fora de to no em referesc que vostè no l’hagi
presentada en un to el meu suau i tranquil possible, però rera
tons suaus i tranquils possibles hi pot  haver de vegades, i
nosaltres hem cregut que hi havia aquí, una sortida de to
respecte del contengut. Vostè ha fet alAlusió directa i explícita
a la postura del PSM-Entesa Nacionalista en anys anteriors i
ens ha vengut a dir que avui nosaltres canviam la nostra
postura d’anys anteriors a la que tenim ara; bé, és una alAlusió
que vostè fa, el mateix que podria fer un servidor respecte de
vostè, respecte del Partit  Popular en tant que nosaltres no tenim
record que vostès, que avui presenten aquesta proposició no
de llei sobre captació d’aigües superficials a les Fonts Ufanes,
moguessin ni un sol dit quan hi havia entitats ciutadanes que
defensaven aquelles Fonts Ufanes i la seva protecció, el Batle
de sa Pobla no era a Campanet a defensar això. I avui el Batle de
sa Pobla puja a aquesta tribuna, com a diputat, -i aposta ens ha
semblat que era fora de to això-, un no sap molt bé si hi puja
com a batle, l’anterior portaveu estava parlant, no sabia si era
diputat  o advocat, en aquests moments un no sap bé si puja
com a batle o puja com a diputat. Per què dic això? La seva
proposició no de llei alAludeix directament als ajuntaments de
Campanet i de sa Pobla, i a nosaltres que alAludís a
l’Ajuntament de Campanet, que és on està ubicat aquest
monument natural de les Fonts Ufanes, ens semblaria lògic;
però Campanet i sa Pobla, per què? Ens hauria d’explicar, per
què. I per què no Búger, i per què no Muro, i per què no
Pollença, i per què no Alcúdia?

A nosaltres ens sembla que la política d’aigua, a més de
tenir aquest vessant políticoinstitucional, també té un caire
tècnic, científic, i les aigües no solen discórrer per allà on
discorren els límits territorials dels municipis, són més lliures
que els homes, que els éssers humans, no tenen aquelles
fronteres delimitades de dir, no, això és sa Pobla i per aquí pas,
i això és Campanet i aquí neix, sinó que la conca hídrica on
estan les Fonts Ufanes, estudis científics diuen que s’escampa
per damunt es veu per on, però per baix no es veu i se sap.
Aleshores, aquest to, diguem municipalista, d’aquesta
proposició no de llei ens semblava que no era el lloc més adient
per ser presentat aquí.

El decret pel qual es fa que aquest fenomen hidrogeològic
més singular de Mallorca hagi estat declarat singularment com
a espai natural protegit, amb la categoria de monument natural,
ho assenyala molt bé quan diu que el que calen són actuacions

tècniques molt concretes que emanin del mateix Govern, a
través de la Conselleria de Medi Ambient, de manera molt
semblant a allò que es va fer amb sa Marineta de Llubí, no va
ser cosa municipal de Llubí únicament sinó que hi ha una
intervenció tècnica, també, per part del Govern.

Fins i tot nosaltres creim que també està fora de temps. Està
fora de temps la presentació original en tant que el primer
govern progressista i nacionalista hi està treballant, repetesc,
ha fet aquesta declaració, ha establert uns acords mitjançant els
quals la conservació d’aquests espais naturals té tres castes
d’usos, els permesos, els usos autoritzables, els usos prohibits;
i a nosaltres ens sembla que, d’acord amb el Pla hidrològic de
les Illes Balears, alAludint a l’article 23, allà ja es contempla la
captació i l’aprofitament per part  dels òrgans de la comunitat
autònoma de recursos hídrics superficials de les Fonts Ufanes.
És per tot  això que, veient i analitzant la proposta originària del
Grup Parlamentari Popular, allà on se’ns diu que no es permeti
cap captació superficial d’aigua provinent de les Fonts Ufanes
de Campanet, sense el consentiment dels ajuntaments de
Campanet i sa Pobla, estam d’acord que es modifiqui amb
l’esmena que ha presentat la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista. I nosaltres li donarem suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Font, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
nostra intenció no era intervenir després de la intervenció que
ha fet la portaveu socialista, però després de la incongruència
del Sr. Buele, que jo el convit que voti en contra, ell i tot el seu
grup; perquè quan es tracta de trobar ossos al lleu val més estar
tranquil per si de cas no ofegar-se més endavant. Miri, per
contradiccions, Sr. Buele, vostè em diu fora de to i fora de
temps, ha explicat el to i el temps; miri, el temps és el que toca,
la consellera va comparèixer per explicar allò del monument de
les Fonts Ufanes de Campanet, i vista tota la documentació
l’hem anada mirant i amb això que dia 14 de gener, dins aquest
període parlamentari, presentam el fet que, com que estam
d’acord amb allò del monument, en tot  cas que estiguin també,
abans de fer qualsevol cosa d’aquestes, d’acord amb
l’Ajuntament de Campanet i sa Pobla. És a dir, jo crec que el
temps és ideal, perquè quan tornin rebentar l’hivern que ve, si
es vol fer qualque inversió, doncs hi estiguem tots d’acord.

Però jo li vull dir més, Sr. Buele, jo no me fiï de vostès, no
me fiï, el que passa és que vostès estan entre l’espasa i la paret,
entre allò del Santuari de Felanitx, que els han trobat; entre els
camps de golf, que els seus els fan renou i els escriuen damunt
els diaris, jo sé que ho passen malament, i han de venir aquí, a
aquesta tribuna, a fer la rabiola que vostès són nacionalistes,
que conserven, verds i tal i tal altra. La política és molt fotuda
Sr. Buele, és molt fotuda, i jo aquí he vengut com sempre he
vengut en temes d’aigua, perquè hi crec.
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Però li vull treure una sèrie d’incògnites, jo no he pujat com
a Batle de sa Pobla aquí, jo aquí he pujat com a diputat del
Partit  Popular; però no me’n desferr mai del que som i és bo que
en aquest ajuntament hi hagi hagut un poquet més de
municipalisme en aquesta legislatura que no hi havia
anteriorment, perquè si no pareix que tots els que estam aquí
estam tocats de Déu com estaven tocats els senadors romans,
i convendria que tocàssim més enterra que és on hi ha més
gent.

Però li vull dir una cosa més, per què Campanet i sa Pobla i
no els altres? Perquè el concepte d’aigua, ho he dit abans, és
distint. Miri, les Ufanes estan dins Campanet, però a qui afecta
de bon de veres tot  el seu sistema hídric és a sa Pobla; sí que
afecta una part  important de Muro i d’Alcúdia, pel que fa a
s’Albufera. Jo, el que li puc, que no domin els temes de per què
no s’han recuperat tal vegada totes les monedes d’or del
Santuari de Felanitx, el que sí que domin, perquè per allà no ho
conec, sí que domin per allà on jo trepig; vostè m’ho demanava
i jo li contest, i em sap greu contestar-li així, però no em queda
més remei, perquè pareix que em fa beneit, entre cometes, del
que jo deia entre sa Pobla i Campanet. Alcúdia el que vol és
aigua, com ha volgut fins ara, i en Cerdà li envia tres milions de
metres cúbics cada any; els tres darrers pous que s’han
concedit a la Conselleria de Medi Ambient són tres pous més
a En Cerdà, dins Son Vila, i ha fet una canonada ilAlegal, dins
ANEI, al qual tenim denunciat. Jo no he sentit res d’aquest
Govern.

Més li diré, Sr. Buele, fa dos anys, al Sr. Cerdà, que és
aquest que se’n du l’aigua d’aquesta zona i la se’n du cap a
Alcúdia, per això a Alcúdia el concepte és distint, no poden
pensar el mateix quan nosaltres xerram de reutilització o
utilització de les aigües superficials, Alcúdia vol aigua per als
seus hotels, així com sigui, i nosaltres no estam disposats que
se’n duguin aigua així com sigui de la zona d’allà. I Campanet
i sa Pobla en això pensen igual, per això la nostra proposta. És
una llàstima que vostè m’hagi espenyat de qualque manera amb
el seu discurs, l’hagi espenyat, jo entenc que estan atrapats
amb els camps de golf, amb les bescollades que els peguen els
seus militants, atrapats en una sèrie de coses, en què hauran de
posar un tercer forn, i han de sortir aquí a defensar-se del que
és impossible defensar-se.

Avui, Sr. Buele, hagués estat molt millor que vostè no
hagués xerrat o, si hagués xerrat, ho hagués fet com ho ha fet
la portaveu del PSOE; això és una proposició no de llei perquè
tant Govern com ajuntaments, quan surti el problema
d’utilització de l’aigua que sempre du a què tothom s’apunta al
carro del renou i la mobilització, hi estiguem tots d’acord. Això
era un favor a aquest govern i als governs que puguin venir i
vostè ha volgut venir aquí a dir-me si jo he pujat com a batle, si
el to és el que toca o està fora de temps. Mai una proposició no
de llei havia estat tant en el temps que toca i amb el to que toca.
Sr. Buele, de l’aigua, vostès del PSM, de l’aigua vostès n’han
fet vots; altres de l’aigua n’hem fet un monument. El Sr.
Sampol, que està aquí i està gravat, a l’any 92 em deia, a
Televisió Poblera, que l’aigua ni l’extraurien ni la reutilitzarien
mai de les Ufanes i que feia una aposta amb jo, i això és a
Televisió Poblera. No som jo que he canviat, jo dic el mateix, el

primer que va dir que s’havia d’emprar l’aigua quan sortien de
les Ufanes va ser un batle, amb 29 anys, a sa Pobla, a l’any 91.
I el PSM de sa Pobla, que hi havia En Joan Cladera, que vostè
coneix, va sortir a la jugular, a muerte, i amb això de l’aigua val
més que no ens encalentim, que estiguem tranquils, que l’aigua
és molt bona per beure, Sr. Buele; en canvi, l’aigua fa més foc
de vegades que els llamps.

I això era una proposició no de llei per anar de la mà del
president Antich i de la consellera de Medi Ambient i de tots
nosaltres aquí, perquè si es decideix, perquè se sap, perquè el
Sr. Rodríguez Perea ho ha dit, que projecten una possible
canonada de sa Marineta cap a Alcúdia; tal vegada estan amb
un projecte que estudien fer de tirar aigua dins l’aqüífer de
Crestatx perquè no es comunica amb el de baix, on hi ha Son
Barba, que em pareix bé; demanam una solució integral a tot el
problema de l’aigua a la zona nord. I què hem de menester? Que
quan ho facem no hi hagi cap partit que es vulgui posar
medalles falses que no pugui garantir el subministrament
d’aigua a la zona nord i la preservació del monument natural de
les Ufanes. I vostès, els del PSM, que cada vegada el vestit els
va més estret, no han sabut estar al lloc.

Però, moltíssimes gràcies, Sra. Mercè Amer. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font per la seva intervenció en el torn de
contradiccions. Substanciat el debat, donat que pareix que ha
estat acceptada l’esmena, la transacció proposada, demanaria
a les senyores i senyors diputats si es pot entendre aprovada
per assentiment aquesta proposició no de llei. Doncs, queda
aprovada per assentiment la Proposició no de llei 126,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a captació
d’aigües superficials a les Fonts Ufanes.

V. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei
RGE núm. 659/02, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a la modificació de l'article 471
de la Llei orgànica 6/1985, del Poder Judicial, per a la seva
tramesa al Congrés dels Diputats, si n'és el cas.

I passam al darrer punt de l’ordre del dia, que és el debat de
presa en consideració de la Proposició de llei 659, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
modificació de l’article 471 de la Llei orgànica 6/1985, del Poder
Judicial. Sr. Alorda ...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta llei ha estat prou debatuda
i és una qüestió que crec que en aquesta seu s’han exposat ja
tots els arguments a favor i en contra de la seva tramitació, per
tant creim que en aquest debat de presa en consideració, si
ningú hi polemitza, per part del nostre grup no tenim cap interès
en fer-ne la defensa, sinó, senzillament, que se segueixin els
tràmits de la presa en consideració i, en tot cas, al final ja ens
tornarem a trobar.

Moltíssimes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Huguet, del Grup Popular.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. El Grup Parlamentari Popular també coincideix en
aquest cas amb el plantejament que fa el Grup Parlamentari
PSM-Entesa de l’esquerra, donam per reproduïts els arguments
del Diari de Sessions, de dia 16 d’octubre del 2001, i del Diari
de Sessions, de dia 5 de febrer del 2002.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, en nom del Grup Popular. I per
tant, correspondria procedir a la votació, i les senyores i
senyors diputats poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 27; vots en contra,
22. En conseqüència, aquesta Cambra pren en consideració la
Proposició de llei 659, relativa a la modificació de l’article 471 de
la Llei orgànica 6/1985, del Poder Judicial, i s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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