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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió
corresponent al dia d’avui i començam com és habitual i
reglamentari amb el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 4421/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Fiol  i Amengual, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a de stí  del 0,7% del pressupost a cooperació amb el
tercer món.

La primera d’elles la 4421, relativa al destí del 0,7% del
pressupost a cooperació amb el tercer món que formula l’Hble.
Dip utat Sr. Francesc Fiol i Amengual del Grup Parlamentari
Popular que té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, perdó, perdó. Perdó Sr. Fiol, però la presidència ha
estat incapaç de rebre tres inputs a la vegada i aquesta
pregunta està ajornada en temps i forma pel Govern.

I.2) Pregunta RGE núm. 4422/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cost del llibre  "Anàlisi quantitativa del mercal laboral per
sexes i edats".

Per tant, passam a la segona pregunta la 4422, relativa a cost
del llibre “Anàlisi quantitativa del mercat laboral per sexes i
edats” que formula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut del
Grup Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. No sé qui em contestarà la pregunta
perquè va adreçada al conseller d’Economia. Però miri, la
formularé.

Aquests dies passats he rebut aquesta publicació que tenc
en les mans que és “Anàlisi quantitativa del mercat laboral per
sexes i edats”, autor Antoni Monserrat i Moll. I suposant
senyores i senyors diputats com diu el Sr. Sampol en la seva
presentació que aquest llibre és fruit dels esforços personals
d’una única persona, suposant idò que el Sr. Monserrat no
hagi utilitzat per res i que no hagi rebut tampoc cap tipus
d’ajuda de la seva conselleria, suposant fins i tot que no s’ha
aprofitat, ni beneficiat absolutament en res del seu càrrec de
Director general d’Economia per fer aquest treball. Suposant,
que ja és suposar, però suposant fins i tot que això és així, no
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ens sembla apropiat senyores i senyors diputats, senyors
membres del Govern que un director general es publiqui a ell
mateix un llibre seu, a càrrec als pressuposts del Govern, per bo
que sigui aquest treball i que a més el Sr. Conseller d’Economia
faci la presentació del mateix. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver per la seva intervenció. Sr.
Conseller de Turisme té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. El vicepresident deu haver tengut un
descuit perquè estàvem junts a una roda de premsa, jo he
vengut cap aquí perquè sabia que tenia preguntes i ell ha
quedat a la roda de premsa. De totes maneres en aquesta..., li
demanaria disculpes i demanaria que s’ajornés la pregunta per
quan hi sigui el vicepresident.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé la pregunta queda ajornada a petició del Govern.

I.3) Pregunta RGE núm. 4423/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Llamas i Márquez, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a justificacions per justificar el traçat del tren al seu
pas per Petra.

Passam a la tercera pregunta la 4423, relativa a justificacions
per modificar el traçat del tren al seu pas per Petra que formula
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Llamas i Márquez del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Doy formulada la pregunta en sus
propios términos. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé la pregunta feia referència a la
justificació per canviar el traçat inicial. Bé després de
l’aprovació..., perdó en tràmit d’informació pública del projecte
es varen presentar 1.200 alAlegacions del municipi de Petra
solAlicitant el soterrament en el seu pas pel nucli de Petra.
Aquest soterrament era tècnicament i econòmicament inviable
i finalment es va optar per la solució de mantenir el traçat
original.

No obstant això, existia l’alternativa i es va plantejar damunt
la taula la possibilitat de fer algunes alternatives a aquest traçat
ja que hi havia un pronunciament clar per part de l’Ajuntament
de Petra, expressat per unanimitat en aquell moment i demanava

traçats alternatius. Es varen fer uns estudis i dels quals es va
concretar la possibilitat, encara que en dificultats en relació a
compartir zones de domini públic amb la carretera, hi havia
dificultats, però era tècnicament possible. Una vegada resolts
aquests problemes, analitzats les dues possibilitats, la variant
nord o continuar amb el traçat per dins i a la vista de la postura
municipal i a la vista de les alAlegacions que rebutjaven el traçat
pel camí tradicional, el Govern va optar per aprovar el modificat
de la variant nord de Petra, tot i que els inconvenients que
havien sorgit amb l’Administració de carreteres, que no eren
uns inconvenients tècnicament o legalment insalvables perquè
el domini públic es pot compartir, es va optar per aprovar el
modificat de la variant nord.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sin
embargo nos encontramos, además de lo que ha dicho el Sr.
Conseller, que para modificar un proyecto hace falta una cierta
justificación, cuando en la aprobación inicial de este proyecto
y según consta en los informes técnicos y en el expediente
técnico de la conselleria, resulta que el día de la aprobación
inicial este proyecto no se encuentra justificado. La
justificación a la modificación del proyecto, cuando se hace la
aprobación inicial de este proyecto, esta justificación no existía,
esta justificación se hace un mes después y los informes
técnicos de su conselleria son desfavorables. 

De hecho el mismo día 28 de junio, que se aprueba
inicialmente el proyecto, el informe técnico habla de lo
siguiente: “se habrá de justificar la necesidad del proyecto que
se presenta y no solamente de una cuestión de (...), sino una
cuestión legal, una cuestión del cumplimento del articulo 101 de
la sección segunda de la Ley de contractos de administraciones
públicas, en la cual se está exigiendo que al introducir
modificaciones, que para introducir modificaciones dichas
modificaciones, además de otras necesidades de índole técnico
siempre que sean debidas a nuevas necesidades o causas
imprevistas que se justifiquen en el expediente”, cosa que no
se hizo. Aquí nos encontramos con algunas actuaciones
administrativas de muy dudosa legalidad. Además de ello, ya
digo el día 30 de junio, es decir, un mes después de haberse
aprobado el proyecto, es cuando esa justificación de que el
Ayuntamiento de Petra ha pedido el paso del tren por las
afueras de la localidad es cuando se justifica un mes después
de haberse aprobado inicialmente, un mes después de que se
haya expuestos al público, un mes después de que los
ciudadanos de Petra tuvieran la posibilidad de saber si aquel
proyecto que se exponía iba a ser realizado o no iba a ser
realizado.

Además de ello nos encontramos que en el acuerdo de
aprobación definitiva, que ya viene el mes de octubre, nos
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encontramos con otra justificación diferente. La justificación es
en base a razones expuestas en el proyecto original, con lo cual
nos encontramos con una cierta..., yo no acabo de entenderlo
exactamente, en un acuerdo de aprobación definitiva aparece
como justificación de la variante que ya se expone en el
proyecto original, el interés social y la modificación y en la
segunda nos aparece las alegaciones del Ayuntamiento de
Petra el que propone que salga modificado el proyecto original.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Jo no sé si el públic i els diputats han
entès aquesta embull, aquest galimaties que vostè acaba
d’exposar. El cert i segur és que hi ha una justificació requerida
per l’informe de l’oficina de supervisió, que s’aporta abans de
l’aprovació definitiva, complint la legislació de contractes de
l’Estat. 

Quina és aquesta justificació? Idò miri, aquesta justificació
és el resultat d’una sèrie d’aportacions, entre elles les de
l’Ajuntament de Petra, demanant la variant per fora. I no només
era l’Ajuntament de Petra, era el Partit Popular que també ho
demanava, li vull llegir el Diari de Sessions, diputat Sr. Pastor:
“miri Sr. Conseller, la nostra postura és molt clara, nosaltres
pensam que el tren ha de sortir a les afores del municipi i així ho
defensarem i no donarem suport a cap proposta que digui que
un municipi com Petra s’ha de dividir en dues parts.
Moltíssimes gràcies”. Declaració solemne del Sr. Pastor, al cap
d’un mes el Partit Popular, simplement pel fet d’anar en contra...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques, Habitatge
i Transport, el seu temps està esgotat.

I.4) Pregunta RGE núm. 4424/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Llamas i Márquez, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a modificació del traçat del tren al seu pas per Petra.

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 4424, relativa a
modificació del traçat del tren al seu pas per Petra que formula
l’Hble. Diputat Sr. Antonio Llamas i Márquez del Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Doy la pregunta formulada en sus
propios términos.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llamas. 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 resposta és sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Llamas té la paraula. 

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Las noticias que tenemos nosotros
Sr. Conseller es que hay bastantes dudas al respecto. Ya le
expliqué antes cual era la relación de las distintas aprobaciones
que ha habido con los informes técnicos y se lo puedo explicar.

Mire, tenemos un primer informe técnico el día 20 de junio
y que dice que de acuerdo con la Ley de contratos solo se
puede introducir modificaciones debido a nuevas necesidades
o causas imprevistas como deficiencia al proyecto presentado
a la variante de Petra. Además de ello y vuelvo a insistir, se
habrá de justificar la necesidad del proyecto que se presenta.
De alguna manera este día, el 20 de junio, no hay
absolutamente ninguna justificación al proyecto que ustedes
han presentado de la variante de Petra. Un segundo informe 8
días después, otro informe técnico dice: “No justifica la
necesidad el proyecto...”, sigue sin justificar porque se hace
esta variante. Se ratifica en el informe anterior en todos sus
apartados y advierte además, lo cual es bastante importante, del
incumplimiento de la Ley... un momento, un momentito lo
encuentro enseguida Sr. Conseller, del Real Decreto 780/2001
de 6 de junio, por el cual es obligado los pasos a nivel en este
tipo de proyectos. Esto no es una deficiencia, está claro que en
realidad es prácticamente insubsanable. 

Este informe se realiza día 28 de junio, el mismo día que se
toma el acuerdo. Habría que felicitarle Sr. Conseller por su
eficacia administrativa en este caso. El incumplimiento del paso
a nivel, aún así no obstante y como hemos dicho antes,
propone este informe que no se lleve a aprobación por toda
esta serie de circunstancias. No obstante se toma el acuerdo y
se expone al público con una razonable idea de que el
procedimiento puede llegar a ser nulo o anulable. Además de
esto al final sí aparece un tercer informe, el día 30 de julio, un
mes después de la aprobación inicial aparece el informe que
hace favorables los otros dos. Aún así dice que se justifica, ya
hemos comentado antes que se justifica el trazado por la
petición del Ayuntamiento de Petra y se aprueba, incumpliendo
la normativa del paso a nivel. Además de ello todavía existen
dudas razonables con respecto al tema de la expropiación,
usted lo sabe, ha habido una...
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llamas. El seu temps està esgotat. Sr.
Conseller d’Obres Públiques, Habitatge i Transport té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Miri vostè mateix acaba de fer el retrat
de la situació, el que no pot fer vostè és llegir informes parcials
de tràmit, que després es resolen posant obstacles,
impediments o assenyalant algunes deficiències que després
lògicament en la tramitació es resolent. Vostè no pot dir hi ha
un informe que diu que això no està ben fet, si després es
corregeix i hi ha un altre mateix informe del mateix funcionari
que diu que ara sí s’ha corregit, ara sí s’ha justificat.

En relació al tema de les expropiacions. Miri jo li recomanaria
que anés a parlar amb la seva companya de partit, la Sra. Cirer,
a la qual nosaltres en qualitat de Delegada de Govern li vàrem
demanar l’auxili de la força pública per procedir a l’ocupació de
les finques si hi havia resistència. Aleshores nosaltres li vàrem
enviar l’expedient. Vol que li llegeixi l’informe de la Delegació
del Govern? Diu: “ toda vez que los propietarios de tales
fincas,-està en castellà ho sent molt- se han opuesto a la
ocupación de las mismas y visto que en dicho expediente han
sido cumplidos los trámites previstos en la Ley de
expropiación forzosa de 16 de diciembre del 54 y en el
reglamento para su aplicación de 25 de abril de 1957, en uso
de las atribuciones que me confiere...., acuerdo ordenar a la
décimo séptima zona de la Guardia Civil que preste a la
Dirección general de Obras Públicas y Transportes de la
Conselleria de Obres Públiques de les Illes Balears el auxilio
antes mencionado”.

És a dir, l’expedient d’expropiació forçosa el varen tenir, el
varen revisar, el varen veure la Delegació de Govern com
requisit previ per prestar l’auxili de les forces, no hi varen tenir
cap dubte, són experts, crec que una mica més experts que
vostè Sr. Llamas, els requisits legals i per tant, els garanties
jurídiques de tots els afectats han estat escrupolosament
respectades per aquesta conselleria. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques.

I.5) Pregunta RGE núm. 4951/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a Pla estatal d'habitatge.

Passam a la cinquena pregunta la 4951, relativa a Pla estatal
d’habitatge que formula l’Hble. Diputat Sr. Salvador Cànoves
i Rotger del Grup Parlamentari Socialista que té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Tots coneixem Sr. Conseller el grau de
compliment de l’anterior Pla estatal d’habitatge 1998-2001. A les
Illes Balears fins a setembre del 99, el 4,2%, a pesar que el Sr.

González Ortea en el debat general ens recordava o insistia en
què aquesta dada no era certa, però el que és cert i segur és que
aquesta dada va ser estreta del Ministeri de Foment i per tant,
és una dada almanco del Govern central.

Melilla era l’única comunitat autònoma, o millor dit ciutat
autònoma que venia per darrera Balears. Tan sols quatre mesos
després, a finals de l’any 1999, el grau de compliment ja era del
40% gràcies al canvi d’objectius dins el Pla estatal i sobretot
gràcies al decret de rehabilitació, que ho hagués pogut fer
l’anterior Govern i no ho va fer. A finals del 2001 el grau de
compliment ja era del 100%. Em faig càrrec de què l’actual pla,
el Pla estatal de 2002-2005 es va iniciar de fet i de dret per
aquest Govern l’abril passat, és a dir, tan sols han transcorregut
8 mesos i per tant, tenint en compte que només han
transcorregut aquests 8 mesos, li deman si ens pot avançar el
grau de compliment d’aquest nou pla i les previsions a dia 31
de desembre d’enguany.

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves. 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. Tot i tenint en compte que el Pla
d’habitatge 2002-2005 va entrar en vigor a la nostra comunitat
el 21 de maig de l’any 2002, quan varen estar signats els acords
de finançament entre el Ministeri de Foment i les distintes
entitats de crèdit, podem dir que avui l’índex de compliment és
extraordinàriament satisfactori. La quota d’habitatges que tenia
aquesta comunitat autònoma per a l’any 2002 de 515 habitatges,
avui anam per 498 habitatges qualificats en relació a habitatges
protegits de nova construcció.

Quant a adquisició d’habitatges existents, la quota de què
disposava aquesta comunitat autònoma és de 150. Avui dia 3
de desembre en duim 119. Quant a rehabilitació la quota de què
disposàvem era 1.605, anam pel 2.750 qualificacions. Vol dir que
en total, sobre un total d’objectius de 2.320 que té aquesta
comunitat autònoma, en tenim qualificat 3.308. És a dir, el 150%
de compliment, encara que com és evident i visible és a la
rehabilitació allà on hi ha molt més qualificacions. Però en
qualsevol cas tot fa preveure que fins i tot havent entrat en
vigor el mes de maig, a 31 de desembre els objectius estaran
complerts sobradament a totes les seves rúbriques. El 100% en
xifres globals i pràcticament el 200% en matèria de rehabilitació.

Això romp una tendència que existia fins ara que era la no
presència dins els habitatges de protecció pública dels
promotors privats. Gràcies a la declaració de municipis
singulars en el Pla 2002-2005 ha estat possible invertir aquesta
tendència, en aquests moments hi ha promocions privades
d’habitatges de protecció oficial, tan en el camp d’habitatge
nou com en el camp de rehabilitació, la qual cosa és canviar una
tendència que fins ara va fer fracassar, s’ha de dir amb aquestes
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paraules, el pla anterior deguda a la no adequació que hi havia
entre les despeses de la promoció i de la construcció i el nivell
de preus.

Per tant, no serà necessari canviar els objectius. Allò que sí
creim que és necessari plantejar en el Govern i així ho farem no
només a les Illes Balears sinó a moltes altres...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques, Habitatge
i Transports. El seu temps està esgotat. Sr. Cànoves? No.

I.6) Pregunta RGE núm. 4955/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a independència fiscal de les Illes Balears.

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 4955, relativa a
independència fiscal de les Illes Balears que formula l’Hble.
Diputada Sra. Maria Salom i Coll del Grup Parlamentari Popular
que té la paraula. 

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Resulta
que fa poc temps es va arribar a un acord per veure quin havia
de ser el nou model fe finançament autonòmic, hi va haver un
gran pacte entre el Partit Popular i el Partit Socialista, allà on
tots dos estaven d’acord en quin havia de ser el nou model de
finançament per a la nostra comunitat. Està clar que era un
model bo, positiu, que ha suposat molt més doblers per a la
nostra comunitat i que ha suposat que damunt de determinats
tributs tenim competències per poder-los gestionar.

Resulta que només fa 15 dies el vicepresident del Govern
ens sorprèn amb unes declaracions dient que ell està d’acord
amb la independència fiscal d’aquestes Illes. A nosaltres des
del Partit Popular ens agradaria molt saber què pensa el Govern,
sobretot què en pensa el President del Govern el Sr. Antich de
les declaracions que fa el seu vicepresident demanant la
independència econòmica, o la independència fiscal d’aquesta
terra? Desafortunadament el President, com sempre, no és
present en aquest Parlament, el President no contesta a les
preguntes en aquesta cambra, el President Antich demostra un
menyspreu cap aquest Parlament, perquè avui no és aquí. Tal
vegada s’estima més veure el partit de futbol. M’agradaria que
ens contestés. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Sr. Vicepresident del Govern té
la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, li he de matisar que
aquestes declaracions fetes personalment per jo mateix s’han
fet en dues ocasions, una des d’aquesta tribuna actuant com a
portaveu del Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista i

l’altre diumenge passat en ocasió del Congrés el PSM-Entesa
Nacionalista, no en qualitat de vicepresident del Govern.

De totes maneres ara s’ha creat una ponència per a la
reforma de l’Estatut d’Autonomia i tots els grups parlamentaris
es podran pronunciar sobre el sistema de finançament que
considerin millor per als nostres ciutadans i ciutadanes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sra. Salom té la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. A mi m’agradaria demanar empara a
aquesta presidència, nosaltres des del Grup Popular demanam
què en pensa el Govern d’allò que ha dit el Sr. Sampol, no
demanam que ens confirmi aquí allò que diu el Sr. Sampol, ja ho
sabem, nosaltres volem saber què en pensa el President del
Govern d’allò que ha dit el Sr. Sampol. No ens interessa que
ens contesti el Sr. Sampol i que ens torni afirmar allò que diu
sempre.

Des del Grup Popular demanam emparament a aquesta
presidència, volem saber què pensa el President d’aquesta
comunitat, el President de tots nosaltres, respecte allò que ha
dit el Sr. Sampol. No ens interessa el més mínim allò què en
pensa el Sr. Sampol d’allò que ha dit el Sr. Sampol, això ja ho
sabem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Aquesta presidència es farà
ressò de la seva petició d’emparament, li ho comunicarem al
President de Govern i el vicepresident del Govern en nom del
Govern contestarà la seva pregunta damunt d’allò que opina el
Sr. Sampol. 

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

Gràcies, Sr. President. Bé jo evidentment jo no som el Dr.
Jeckill i Mr. Hyde, sinó que quan som en aquest banc, avui
blau, antany verds, parl en nom del Govern. I quan parl a un
congrés del meu partit, parl com a membre del PSM-Entesa
Nacionalista i això s’hauria d’entendre. 

De totes maneres jo no crec que ningú s’hagi
d’escandalitzar per aquestes declaracions perquè la
independència fiscal de les Illes Balears, és a dir, el concert
econòmic de les Illes Balears és la fórmula que va adoptar
aquest Parlament per majoria, amb els vots del Partit Popular i
del PSM l’any 1991, quan va aprovar una reforma de l’Estatut
d’Autonomia, aquesta és la realitat. per tant, vostès l’any 91
votaren a favor de la independència fiscal de les Illes Balears,
jo no crec que s’hagin d’escandalitzar ara per aquesta qüestió.
I és més, qualsevol dels 59 diputats i diputades d’aquesta
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cambra no creuen que seria bo per als ciutadans i ciutadanes
d’aquestes Illes que poguéssim administrar els nostres
recursos? Una altra cosa després, cada partit decidirà el que
vulgui, però personalment vostès estan profundament
convençuts i vostè està convençuda que seria molt bo per als
ciutadans de les Illes Balears que poguéssim recaptar els
nostres recursos com fan els ciutadans de Navarra i del País
Basc i que després passàssim una quota a l’Estat en
correspondència al servei que l’Estat presta a les Illes Balears.
Això és tot i crec que no s’han d’escandalitzar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern.

I.7) Pregunta RGE núm. 4956/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitats abonades al Sr. Xavier Roig.

Passam a la setena pregunta la 4956, relativa a quantitats
abonades al Sr. Xavier Roig que formula l’Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort del Grup Parlamentari Popular que té la
paraula. 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
pregunta és molt senzilla, és tracta de conèixer senzillament
quines són les quantitats que el Govern d’aquestes Illes ha
pagat durant els anys 99, 2000, 2001 i 2002 al Sr. Xavier Roig.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Les
quantitats abonades per diferents organismes del Govern
durant aquests anys que vostè ha demanat són concretament,
per part de la Conselleria de Turisme i d’IBATUR 37.398,87
euros. I per part dels Serveis Ferroviaris de Mallorca 21.033,42
euros. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Si no he
fet la suma malament són més o menys 60.000 euros, és a dir,
uns 10 milions de pessetes, si no m’equivoc. Bé jo crec que és
una quantitat important, és una quantitat gens menyspreable,
10 milions de pessetes si mateix són doblers i jo crec, Sr.
President, sense més preàmbuls passaria després a la segona

pregunta per conèixer aquests 10 milions de pessetes per què
han estat gastats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Conseller d’Obres Públiques. 

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

Sr. President, em canviat de pregunta. La pregunta fa
referència a les actuals... Perdoni hi ha dues preguntes i la
segona fa referència a quines són les funcions actuals del Sr.
Xavier Roig...

EL SR. PRESIDENT:

No estam en aquesta pregunta, estam a la pregunta anterior,
relativa a les quantitats abonades al Sr. Xavier Roig formulada
pel Sr. Flaquer... 

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

Perdoni, Sr. President. Jo he entès que el diputat deia que
passarien a l’altra pregunta. Per tant, no tenc cap comentari a
fer en aquesta pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Però el diputat no és el qui pot controlar si passa a l’altra
pregunta o no, és aquesta presidència i... 

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

No utilitzaré el torn de rèplica Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer.

I.8) Pregunta RGE núm. 4957/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a funcions del Sr. Xavier Roig.

Passam a la vuitena pregunta la 4957, relativa a funcions del
Sr. Xavier Roig que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Flaquer i
Riutort del Grup Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ara sí
puc passar a la segona pregunta que és coneguda aquesta
quantitat de més o menys 2 milions de pessetes, saber per
quines funcions concretes ha estat contractat el Sr. Xavier
Roig?

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Conseller d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

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

Gràcies, Sr. President. Jo contestaré la pregunta amb els
termes que ha estat formulada, d’acord amb els procediments
reglamentaris, no la que formula actualment el Sr. Flaquer
perquè no estic preparat ni capacitat per fer-ho. Puc contestar
les funcions que fa ara, que és com ha estat formulada la
pregunta.

Sr. President, la pregunta és quines són les funcions
concretes pel qual ha estat contractat el Sr. Xavier Roig? En
aquests moments... 

(Aldarull a la sala)

En aquests moments el Sr. Xavier Roig està contractat per
l’empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca per a tasques
d’assessorament al gerent de SFM relacionades en
comunicacions en el sentit global. En relació a la creació i
consolidació d’una imatge d’empresa. La coordinació amb el
desenvolupament d’altres tipus de transport, especialment amb
el Pla de transport. La qüestió relativa a informació als usuaris,
horaris, preus, etcètera, “l’assenyalètica”, els plans de
divulgació i les relacions ciutadanes i institucionals de SFM.
També tasques d’assessorament al President de SFM
relacionades amb els comitès de coordinació, preparació de
texts, cartes i escrits del President de SFM. Preparació de
calendaris d’actuacions, organització i visites. ColAlaborar en les
accions de comunicació. Col Alaborar en la política de
comunicació de la conselleria. Aportació d’experiències
rellevants i assessorament en les decisions estratègiques de
l’empresa.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. El Sr. Flaquer té la paraula. 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Crec que
hem descobert el Sr. Multiusos i aquest és el Sr. Xavier Roig,
perquè el Sr. Roig ja va ser contractat en el seu dia en el Consell
Insular de Mallorca pel Sr. Quetglas, en aquell moment per fer
el Pla territorial de Mallorca. Després el va contractar el Sr.
Alomar per qüestions relacionades amb el turisme, a l’IBATUR.
I ara resulta que s’ha convertit en un especialista en trens. 

Realment és un senyor multiusos i jo he anat cercat un
poquet senyores i senyors diputats a través d’internet per
veure què podíem treure d’aquest senyor que feia tantes coses.
I mirin el primer de tot que he trobat, un senyor que organitza
un curs que es diu “la campaña electoral permanente” i

resulta que el Sr. Xavier Roig ha estat, és en l’actualitat, expert
en comunicació política i màrqueting electoral. Ha estat
consultor electoral del Sr. Joaquín Almunia. Ha estat director de
la campanya electoral de Pasqual Maragall... 

(Aldarull a la sala)

I ara efectivament és recompensat, amb els doblers de tots
nosaltres, pel Govern d’aquestes Illes per a aquesta operació
Antich. A mi m’agradaria saber què en pensa Sr. Rosselló
d’Esquerra Unida de tot això i el Sr. Grosske i el Sr. Sampol, què
en pensen vostès que amb els doblers dels nostres ciutadans,
amb el pressupost que vostès aproven, estan pagant a l’ideòleg
del Sr. Maragall, a l’ideòleg del Sr. Almunia i ens imaginam que
també l’ideòleg del Sr. Antich. Què en pensen? Què en pensen
tots vostès Sr. Grosske, Sra. Rosselló, Sr. Sampol? Sí, sí pot
contestar després si el President li autoritza estaré encantat de
sentir el que diran.

I el més greu no és el que pugui fer com a ideòleg i expert
electoral per al Sr. Antich, el més greu és que està dins tota una
estratègia del Sr. Maragall del Partit Socialista de Catalunya
“incluye a Baleares en una futura macroregión de Cataluña”.
Això és el més greu, sí, sí poden fer tots els expedients que
vulguin, tot allò que vostès vulguin, l’estratègia és molt clara.
Vostès el que han de fer és donar explicacions de per què amb
els doblers dels ciutadans públics paguen la... 

(Aldarull a la sala)

 EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer el seu temps està esgotat. 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. Sr. Flaquer, al Sr. Roig se l’està
recompensant per la seva feina, per la feina que fa a l’actualitat,
no com en el passat, on jo, en la meva qualitat de funcionari de
la Conselleria d’Obres Públiques, hi havia recompensats
assessoraments inexistents per part d’exdiputats, per part de
qualque processat que estava assegut en aquest parlament, al
qual se’l retribuïa amb un assessorament per no comparèixer en
tot el dia a la conselleria.

Tampoc no s’està retribuint ningú per fer fotocòpies. No es
fa res d’això, s’està retribuint una feina, una feina d’una
persona que políticament és una persona important, que sap
molt de comunicació i que aporta molt les seves experiències a
un projecte que evidentment és un projecte polític, Sr. Flaquer,
evidentment és un projecte polític. Què vol, que contractem
assessors que duguin el carnet del Partit Popular? Què vol, que
contractem assessors del Sr. Aznar? No té cap sentit.

Escolti, és així de simple: s’està retribuint la seva feina i
s’està... 
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(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques, Habitatge
i Transport. El seu temps està esgotat. 

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

10 milions de pessetes en quatre anys? 10 milions en quatre
anys? 

(Remor de veus)

I.9) Pregunta RGE núm. 4949/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a visita del president Johanes Rau.

I.10) Pregunta RGE núm. 4950/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a compliment del REB.

EL SR. PRESIDENT:

La pregunta número 9 està retirada en temps i forma, i la
número 10 també, pels seus autors.

I.11) Pregunta RGE núm. 4952/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina  Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a obres de desviament del torrent sa
Cabana.

Passam a la pregunta número 11, la 4952, relativa a obres de
desviament del torrent de Sa Cabana, que formula la diputada
Sra. Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, que
té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera, el desviament del torrent de Sa
Cabana al seu pas per Manacor es va inaugurar el passat 25 de
novembre, 13 anys després de la torrentada, 13 anys després
amb aquesta escenificació, tal com s’ha expressat als mitjans de
comunicació: “Matas escenifica el inicio inminente de las
obras del desvío del torrente”, evidentment un dia en què va
haver d’excusar la seva presència a un acte important, com era
el Consejo Nacional del Agua, o mentre Galícia patia la més
greu catàstrofe ecològica que ha patit mai amb el Prestige. Un
altre titular era aquest: “Matas celebró el fin de semana siete
actos en Baleares, ninguno en Galicia”. També s’ha informat
que estava a cents de quilòmetres perquè estava gaudint allà a
Doñana.

En tot cas aquesta diputada allò que demana al Govern, allò
que interessa són solucions a les torrentades, les greus
torrentades que va patir la ciutat de Manacor, i per tant demana
a la consellera, demana a aquest govern quin coneixement té

aquest govern de l’inici, però també del final de les obres del
desviament del torrent de Sa Cabana al seu pas per Manacor.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, efectivament, Sra. Diputada, no ens consta
formalment, en el Govern de les Illes Balears, l’inici de les obres
del torrent de Manacor. Els únics indicis purament profètics
que ens està fent el ministre i que poden considerar-se són les
cartes que ens varen adreçar dia 5 d’agost del 2002 des del
Ministeri de Medi Ambient, referents a la propera contractació
de les obres, i de 10 d’octubre del mateix any, on ens
notificaven el nomenament com a director d’un enginyer de
Demarcació de Costes, i de 24 d’octubre del 2002, en què el
secretari d’Estat ens reitera el seu nomenament i manifesta el
seu desig d’executar les obres mitjançant els mitjans propis del
Ministeri de Medi Ambient.

Tan sols, i com vostè ha dit, a través dels mitjans de
comunicació, jo com a consellera de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears em vaig assabentar per la premsa que el
ministre Matas era aquí per donar el primer sus o l’acte
inaugural de les obres del desviament mentre jo era, com a
membres del Consejo Nacional del Agua asseguda a la cadira
esperant, evidentment, la seva presidència, però va considerar
que era més important fer electoralisme a les Illes Balears.

Miri, jo li he de dir, Sra. Diputada, que els terrenys estan a
disposició del Ministeri de Medi Ambient ja fa quinze mesos,
concretament des de l’agost del 2001, però fins llavors, fins fa
pràcticament 15 dies, no va venir el ministre a dir que
començarien. El ministre no va entendre ni entén, perquè no
vol, evidentment, el procés expropiador, a més ha marginat de
manera clara els tècnics de la Direcció General de Recursos
Hídrics, no ha volgut el que estava aprovat des de l’any 97, que
qui havia de dirigir les obres era la Conselleria de Medi
Ambient i, per tant, la comunitat autònoma, i el que ha fet ha
estat un incompliment de conveni d’una manera absoluta, del
conveni Borrell-Cañellas que es va fer en el seu moment.

Per tant, davant aquest menyspreu clar del Sr. Ministre
Matas a aquesta comunitat autònoma i a aquest govern,
aquesta consellera no es fa responsable de l’obra del torrent de
Sa Cabana, i esper que el ministre compleixi el que ha dit, i no
només vengui a fer-se fotos, perquè de fotos del Sr. Ministre
Matas n’anam farts. El que volem són actes i coses concretes.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sra. Amer, no vol
intervenir?

I.12) Pregunta RGE núm. 4408/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa
a sostenibilitat ambiental  de la sol Alicitud de l'Ajuntament de
Formentera de reclassificació de terrenys com a urbanitzable
a es Pujols.

Passam a la pregunta número 12, RGE núm. 4408, relativa a
sostenibilitat ambiental de la solAlicitud de l’Ajuntament de
Formentera de reclassificació dels terrenys com a
urbanitzables... 

(Remor de fons)

...en Els Pujols, que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Buades
i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, que té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí, aquesta és una pregunta, també, sobre el famós canvi
territorial que s’ha experimentat a les Illes Balears des de l’any
99. Formentera és l’illa que més ha crescut en població, en
turisme i en ciment, i ara resulta que estam en ple procés de
reclassificació de dos urbanitzables en Els Pujols mitjançant la
qual passarà el següent, és a dir, allò que en temps del PP per
llei, la Llei 6/99 de les DOT, va fer rústic, ara es tornarà convertir
miraculosament en urbanitzable, i hi podrà haver dos plans
parcials nous a Formentera.

Aleshores nosaltres demanam a la consellera de Medi
Ambient si creu que això és acceptable des del punt de vista de
sostenibilitat ambiental, si això casa bé amb la idea que
Formentera ha de ser sostenible. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, senyor diputat, la proposta de reclassificació dels
terrenys d’Els Pujols com a sòl urbanitzable es considera des
del punt de vista de la conservació de l’entorn físic i dels valors
del parc natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera,
insostenible pels motius que s’exposen a continuació i que, a
més, ja es va fer en el seu moment per part dels representants
de la Conselleria de Medi Ambient.

En primer lloc es considera que l’àrea és confrontant amb el
parc natural i se situa a un espai que hi queda envoltat amb
zones de diferents qualificacions; l’àrea litoral adjacent al nord
de Punta Prima està qualificada com de conservació, i tant la
Punta Prima com l’Estany Pudent, flanquejant a l’est i a l’oest

respectivament l’àrea d’Els Pujols, estan qualificats com de
protecció estricta.

Al nostre entendre, però és entendre que es produiria un
augment efectiu de les aigües residuals urbanes i que, a més,
s’augmentaria el consum dels recursos hídrics. Això és el que
nosaltres vàrem fer en el moment en què la Conselleria de Medi
Ambient va poder dir què trobava respecte a aquest tema.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Nosaltres ens alegram que tant en tant almanco una
conselleria com la de Medi Ambient parli d’aquests temes,
perquè és l’única conselleria, que sapiguem, que s’ha oposat a
això. És a dir, no pot ser que l’ajuntament progressista de
Formentera quedi a la dreta del PP en matèria urbanística i creim
que no és normal que Formentera, una illa molt llunyana
d’aquest parlament, però evidentment també és una illa de les
Illes Balears, és una d’aquestes quatre que no tenen cap
frontera, no és normal que mentre hi falta primer habitatge, per
exemple, i hi falten recursos naturals bàsics com l’aigua i
infraestructures bàsiques perquè la població pugui viure bé, es
torni possibilitar la facultat de créixer en matèria d’habitatge
turístic. Formentera té la meitat del seu habitatge turístic ilAlegal
i ara el que es fa des del progressisme a Formentera és
augmentar la possibilitat de massificar més Formentera a costa
dels espais naturals i el seu paisatge.

Creim que és una via equivocada i està bé que
l’administració ambiental, com a mínim l’ambiental, es faci ressò
d’aquestes posicions. Moltes gràcies. 

(Aplaudiments i renou)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades, per la seva intervenció. Sra.
Consellera de Medi Ambient, no vol intervenir? 

Idò està esgotat el torn de preguntes. 

(Remor de fons)

II. InterpelAlació RGE núm. 3893/02, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a finançament del món del trot
i dels cavalls.

I passam al següent punt de l’ordre del dia, que és una
interpelAlació, la 3893, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a finançament del món del trot i dels cavalls. En nom del
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Jaume Font.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, avui
tenim l’honor, el grup de diputats i diputades del Partit Popular,
d’interpelAlar un conseller especialista, un conseller especialist a
segons paraules del Sr. Antoni Pascual, conseller del Consell
Insular de Mallorca, que deia, a una pregunta d’un servidor
respecte a allò que el món dels cavalls, la lototrot, feia olor,
contestava que segons la seva opinió -paraules textuals- “el Sr.
Costa és especialista en posar i llevar lototrot, i quant a l’olor
potser es refereix a la dels cavalls, ja que no sap que els cavalls
es dutxen cada dia”. En tot cas parlam amb un especialista,
segons Unió Mallorquina, en posar i llevar lototrot.

Mirin, el Partit Popular no és el que ha proposat la lototrot
en aquesta comunitat. A la passada legislatura el Partit Popular
va fer una proposta que va tenir la conformitat de tots els grups
parlamentaris per posar en marxa un joc, una travessa. Va ser el
conseller Mesquida, ja aquesta legislatura, qui va resoldre
aquest concurs que va quedar desert. Amb això que vostès, al
llarg de l’any 2001, es varen posar d’acord per introduir un
sistema de finançament estable en el món del trot i dels cavalls,
i l’agost del 2001 el Govern, a través d’un decret, que és el
108/2001, va posar en marxa el que serien les apostes i altres
jocs de promoció del trot. Dia 4 de març del 2002 el ple del
Consell acorda per unanimitat, sí que el Partit Popular va votar
a favor, a l’únic que va votar en contra va ser a la composició
del consorci, i crec que anàvem bé perquè si hi haguéssim a
dins ara podríem encara tenir més informació, es va aprovar per
unanimitat el conveni de colAlaboració entre la comunitat
autònoma i el Consell de Mallorca per a la creació del consorci
que duria endavant, a través del Decret 33/2002, les apostes del
món del trot.

Aquella proposta representava per al sector del trot, per al
sector del cavall i per al sector agrícola, no indirectament, com
ha dit qualque polític d’aquesta comunitat, directament al
sector agrícola, una alenada d’aire fresc, una ilAlusió d’una gent
que crec que tenia al final de molt de temps de defensar els
cavalls i la terra, una possibilitat d’ajuda per tirar endavant. 

Aquella ilAlusió, però, desgraciadament va durar poc. Hi ha
diaris que diuen que dins aquesta carrera d’obstacles de la
lototrot ha estat l’ONCE que l’ha aturada. No ho dic jo, jo no ho
sé i jo no en tenc cap interès, jo no ho sé. Però es va aturar, i de
cop i volta es declara desert el concurs i realment..., o desert, o
es declara..., Sr. Costa, no capegi. Si tècnicament no és desert,
la proposta segons vostès no tenia la solvència suficient.
Demanen papers a aquesta empresa, posen nerviós a tot l’altre
sector de les màquines, a tot, telefonada ve, telefonada va:
“Jaume, què pensau vosaltres d’això i això altre?”. Aquí no s’ha
de fer res entre bastidors, s’ha de fer amb llum i taquígrafs, cosa
que vostès no han volgut, i tothom es posa nerviós per culpa
d’un conseller especialista, com diu el Sr. Pascual, d’Unió
Mallorquina. I resulta que es diu que aquesta empresa no té
solvència. Amb això que hi ha una votació en què el Sr. Antich
i vostès voten en contra, perquè es demana que se segueixi el
procediment negociat i no es vol fer. És a dir, era una opció,
seguir el procediment negociat, mirar si efectivament aquesta
empresa tendria solvència o no, i ja no li dic del que han

presentat, devers 4.500 milions de pessetes d’avals i tot això, i
si de cas, segons vostès, aquesta empresa no tenia solvència
al final de procediment negociat perquè tampoc no anàs bé, idò
l’haguessin deixat fora i no passaria res, no hagués passat res.

L’obscurantisme està en què una part del pacte, Unió
Mallorquina, que crec que no té la valentia suficient de dir
realment el que vol, que juga amb la gent del trot perquè diu “jo
us defens”, no, no, no, vostè aquí té 28 diputats i fa estona que
els dic jo, moltes vegades en el consell, allà en tenim 16, 28
dip utats, i qualsevol solució si es creu, Sr. Nadal, amb el trot es
podia donar ja fa temps. Clar, em diu un senyor que pel trot no
romprem. No, per cada cosa que vostès tenen no rompran, però
que de moment el paper d’Unió Mallorquina és trist, fent creure
a la gent que ell defensa el tema del trot però posant-se al
costat sempre dels altres partits del pacte, ha de demostrar
qualque vegada ja, Sr. Nadal, que vostès defensen el trot i el
món dels cavalls només de paraula, de res més.

Sr. Costa, el paper que vostè va fer aquí fora repartint el
conveni és un altre. Vostè ha dit: “Jo no tenc cap problema en
demanar disculpes perquè m’he equivocat”. S’ha equivocat?
Amb Unió Mallorquina s’ha equivocat per repartir un paper
aquí fora d’un conveni...?, o el m’han repartit. Pitjor està, Sr.
Costa. 

Miri, jo no sé si vostès tenen clar el que representen els
cavalls a Balears. O creim de bon de veres que és un esport
nacional, o continuaré pensant el que sempre he pensat de
l’esquerra i dels partits nacionalistes: que si no visquessin de
quatre floritures no tendrien oxigen per respirar; si vostès
creuen que és un esport nacional actuem ja i no ho facem a
través de subvencions, facem-ho a través d’un finançament
estable. Jo no tenc per què defensar la lototrot, és un invent
seu. Facin-ne un altre, però no ho defensin únicament i
exclusivament que donaran subvencions. Què necessita el món
del cavall?, tot el món del cavall?, el del trot i els que no són del
trot, i la gent que fa feina per al món dels cavalls. Un
finançament definitiu, on vostès saben que poden tenir
consens amb el Partit Popular, ho saben, ho vàrem demostrar en
el Consell Insular de Mallorca votant a favor, dient el que no
ens agradava d’una cosa en concret, però votant a favor.

Què ha passat, Sr. Costa?, ens pot cantar què ha passat?
Com així vostè ara diu que s’han equivocat? Per què no ho va
pensar abans?, per què no varen dir a la societat que no aniria
bé això? Els cavalls a Balears són més de 9.000 cavalls, que hi
ha, més de 9.000 cavalls; 100 de joqueis, mils de persones que
cuiden -a Mallorca, Menorca i Eivissa- que cuiden els cavalls,
les terres, els hipòdroms...; hi ha hipòdroms a Eivissa, a
Manacor, a Palma, és a dir, n’hi ha molts, hi ha molta gent
darrere això, i aquesta gent humil, que no és gent que potser du
vestit i corbata com nosaltres i pot venir aquí i tenir un bon
sou, fa molts d’anys que creu en els cavalls, i en canvi aquí n’hi
ha qualcun que s’ha apuntat a creure en els cavalls fa dos dies.
N’hi ha qualcun com jo que venim de família de cavallistes i
hem tengut cavalls que han arribat a guanyar el Gran Premi de
Mallorca -si vol més informació jo l’hi donaré, Sr. Costa- que
sabem la gent que estima els cavalls el que sent a dins. Vostès
no senten això, vostès el que senten és exclusivament la
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necessitat de poder guanyar vots sobre un sector que en
aquest moment vostès el que han fet és llevar-los la possibilitat
que tenia de garantir el futur.

Però vull anar a una altra part, Sr. Costa, i m’agradaria que
vostè, amb la interpelAlació que li faig em digui si creu en això
que ara li diré: com és d’important aquest sector
estratègicament, a part d’esport nacional, per al camp de
Balears. Els polítics han de ser grans de mesures, i podem tenir
equivocacions, i n’he pogudes tenir i s’han de reconèixer, com
aquestes del Sr. Costa, però l’agricultura en aquest moment, a
cinc anys vista del final de les ajudes estructurals europees,
necessita dones i homes amb imaginació per mirar com a una
comunitat com la nostra, que és la balear, hi hagi ajudes
agroambientals que, a part del nostre sol i platja i els bons
racons per veure en aquesta terra de Balears, hi hagi mesures
que puguin continuar ajudant els interiors de les nostres quatre
illes perquè són també una oferta complementària
imprescindible perquè el turisme continuï venint aquí. És a dir,
no ha estat la consellera verda ni tots els verds del món dels
partits polítics verds els que han conservat el medi ambient a
Balears, han estat dones i homes pagesos amb les mans plenes
de calls, i a través d’aquesta ajuda estable i definitiva, Sr. Costa,
a través del Govern i de la Conselleria d’Agricultura es podria
crear una línia d’ajudes directes a tota aquesta gent que a les
seves finques, de qualsevol terra, de qualsevol illa, pogués
accedir-hi per mantenir aquesta terra. La quantitat de tones de
palla, la quantitat de tones de menjar que pot generar tot aquest
món, la quantitat d’espais que s’estan oblidant a pobles
d’interior i neixen herbes dolentes es podrien tenir arreglats i
formarien part d’aquesta oferta complementària que necessita
Balears.

Perquè, clar, la pau quan es té no es valora. La fam, quan la
passa un altre, no se sent, i aquí començam a tenir, ara jo veig...,
bé, m’estim més no ficar-me en això perquè seria greu. El que els
deman, Sr. Costa, és per què vostè -supòs que per ordres del Sr.
Antich, que li agraesc la seva presència, que ha entrat- per què
en un moment donat ilAlusionen tot un sector, tot un món, i de
cop i volta tornen enrere. Per què el Sr. Pascual diu de vostè
que és un especialista en posar i llevar la lototrot? No ho diu un
membre dels 28 d’aquest partit, ho diu un membre que forma
part del pacte, i sobretot esper que la intervenció que faci Unió
Mallorquina expliqui per què, per què ha de fer creure a la gent
que ells pensen diferent del Govern? No, vostès estan dins el
Govern. No, ja em pot fer així, Sr. Nadal, escolti, aquí en aquesta
terra si governa el Sr. Antich és perquè ho vol Unió
Mallorquina, i s’ha acabat el bròquil, no n’hi ha més, no n’hi ha
més, Sr. Nadal. Vostè ha d’explicar aquí avui, si ho vol fer,
perquè a vegades Unió Mallorquina no surt, com així van a la
gent a dir-li que vostès creuen que hi ha d’haver la lototrot i
després no fan res perquè el Sr. Antich canviï. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vagi acabant, per favor. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Vaig acabant, Sr. President. Quines són les acusacions que
els fan d’obscurantisme respecte al fet que una empresa com
l’ONCE els ha pogut aturar, a vostès, de peus i mans? Diguin
això a la societat balear, diguin això en aquesta sala de
sessions, i sobretot dic que el Partit Popular el que vol és que
hi hagi un finançament estable per al món del trot. El sistema?,
no som nosaltres, que governam ara; a veure si ara també ens
faran fer el sistema, perquè a vegades vostès quan no tenen
idees passen la feina als altres, i per a mandrosos vostès, no
nosaltres, i són especialistes en fer creure coses que són
impossibles de complir.

De totes formes aquesta interpel Alació, Sr. Costa, sobretot
hauria de servir també per saber per què el Sr. Antich no rep el
món del trot, com així no el rep, i sobretot, Sr. Costa, hauria de
servir perquè vostè va dir que en dues o tres setmanes, ho va
dir al món del trot, ho tendria tot arreglat. Si hem d’esperar que
vostè i el Sr. Antich arreglin el problema del trot crec que anam
ben servits. 

Moltíssimes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font, per la seva intervenció. El Sr.
Conseller d’Interior, en nom del Govern, té la paraula. 

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

Senyores i senyors diputats, senyor diputat, crec que és un
bon exercici des de la tribuna del Parlament poder parlar amb
claredat sobre la necessitat o no de la finançació del trot i, per
tant, parlar d’una cosa que ha cobert molta informació a través
dels mitjans de comunicació i que ha interessat l’opinió pública.

Vostè ha parlat en termes d’esport nacional del trot. Jo li
faré un reconeixement de la importància que té fonamentalment
a Mallorca, també a Menorca i potser una mica menys a Eivissa,
però també la té. Però crec que s’ha de situar tot en el seus
justs termes, perquè vostè ha vengut a situar que aquest
govern no preníem el pols a unes necessitats d’un sector. Jo li
faré un comentari clar: vostè ha dit que en els últims mesos
vàrem deixar un concurs. Ni el Sr. Cañellas, ni el Sr. Soler, ni el
Sr. Matas, en 15 anys no varen saber dar cap resposta a
aquesta necessitat d’esport nacional.

Però entrant ja en el fons de la qüestió voldria
desemmascarar el que és l’aspecte demagògic de la seva
intervenció. Ha estat una intervenció demagògica, sense cap
rigor en absolut, i per això seria bo que anàssim recordant les
passes que s’han realitzat. El Govern de les Illes Balears va
realitzar totes les actuacions que vostè coneix, el decret que ho
regula, l’ordre, la creació del consorci, treure les bases del
concurs, fins arribar al moment de l’adjudicació. Vostè ha
realitzat, supòs, per a l’interès i per al públic que ha vengut, una
precisió totalment incorrecta: que n’Antich i en Costa varen dir
no a la lototrot. Miri, primera imprecisió i primera falsedat: va
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ser una mesa de contractació composta per tècnics i presidida
pel Sr. Tous, que varen dir no i per diverses raons. Primera raó,
de tipus tècnic; segona raó, de tipus econòmic; i va ser aprovat
per unanimitat de tots els membres. 

Si li interessa li diré la raó de tipus econòmic. La societat
que es presentava, 3.000 euros, 500.000 pessetes de capital per
dar solvència econòmica a aquest projecte que havia de moure
mils de milions de pessetes. Evidentment havíem de veure una
empresa amb experiència, amb solvència, que pogués garantir
aquest projecte de l’esport nacional segons les seves pròpies
paraules. Una empresa que s’havia constituït feia cinc mesos
per gestionar aquesta qüestió, i segons la meva modesta opinió
personal i que no va intervenir en una decisió de la mesa de
contractació presidida i composta per tècnics, crec que va ser
una decisió encertada. 

Per tant, el primer de tot que vull fer és situar el debat. El
debat no és com vostè el planteja, de si lototrot sí, lototrot no;
el debat està en saber després d’aquest procediment que va
complir rigorosament el Govern de les Illes Balears, també el
Consell Insular de Mallorca a través de la fórmula de consorci
que teníem, va ser únicament i absolutament que avui està
declarat desert perquè no hi va haver cap empresa que es
presentàs i reunís els requisits que s’havien pactat pel
consorci. No m’imputarà a mi que no hi hagi cap empresa que
es presenti. Per tant, vàrem crear unes bases, un concurs, i com
vostè diu que vostès també donaven suport a aquesta qüestió,
idò miri, no es va presentar cap empresa, i l’empresa única que
es va presentar era la que reunia els requisits que jo abans li he
esmentat.

El debat és un altre, i el situaré, Sr. Font. El debat és que,
vista aquesta situació, què s’ha de fer? Obrir un procediment
negociat supòs que vostè estarà d’acord en què com a mínim
vol garantir la concurrència que marca la llei. Supòs que serà
això, perquè si no parlarem de vulnerar no sé quina norma. Per
tant, si volem obrir un procediment negociat ha de ser amb tres
empreses que reuneixin els requisits i, per tant, garantim la
concurrència i, per tant, garantim la transparència amb aquest
procediment negociat. Sap vostè si hi ha tres empreses
interessades en participar en aquest procediment negociat?, o
hem de fer una altra cosa?, o m’està dient que facem una altra
cosa, vostè?

Per tant és veritat que estam actualment en una situació on
no hi ha les condicions per obrir un procediment negociat, i
crec d’una forma clara que hi ha una resolució del Parlament de
les Illes Balears a la qual s’haurà de dar compliment, que és
buscar sistemes de finançació per a un sector que és important
des d’una perspectiva de l’esport i que probablement té una
incidència, no és la salvació, a l’agricultura; sinó estic segur
que duríem un debat en altres termes i que probablement per
part del Govern tendria altres interlocutors. Però sí que és
veritat que si va bé el sector del trot tendrà una incidència ics
en la ramaderia a les nostres illes.

Per tant jo li vull assenyalar d’una forma clara quins són els
compromisos i les obligacions que han anat tenint el Govern de
les Illes Balears, i quina és la situació, però vostè ha volgut

despistar l’opinió pública amb una ximplesa que és que aquí
han intercedit altres factors aliens a aquesta comunitat com és
l’ONCE, i que això ha pressionat el president de la comunitat
autònoma i que ha obligat el conseller d’Interior, amb una
pretensió clara de ridiculització d’aquest aspecte.

En primer lloc, li diré dues qüestions: al Govern no el
pressiona ningú, escolta la societat de les Illes Balears; eren
altres governs a qui posaven el conseller de Turisme quan
volien determinats sectors econòmics en aquesta societat. Però
li diré que escoltar l’ONCE o la petita i mitjana empresa
d’aquestes illes és una obligació i, per tant, crec que no s’han
de donar respostes puntuals a cada un dels sectors sinó que
s’ha de fer una anàlisi global del que és la finançació. I per tant,
jo convit a tots els grups del Parlament a cercar sistemes de
finançació del trot per donar compliment al que és una
obligació, perquè ve por una resolució aprovada per aquest
Parlament. Però també el convidaria a vostè, Sr. Font, a no
caure en un debat que pretén confondre l’opinió pública; no
discutim aquí si lototrot sí, lototrot no, sinó que discutim,
després d’haver-se declarat desert un procés de concurs, quin
és el sistema pel qual s’ha de fer, si el procediment negociat o
un altre sistema. Per les raons que jo li he donat, crec que no hi
ha condicions algunes per obrir un procediment negociat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Unió
Mallorquina no ha canviat la seva postura, ho dic ben clar
perquè ho senti tothom, perquè se conegui i perquè quedi
reflectit i escrit en els diaris de sessions d’aquest Parlament.
Unió Mallorquina donarà suport a les propostes que es facin
des del sector del trot, per tal de trobar un sistema de finançació
del trot estable i definitiu, i Unió Mallorquina està per aquesta
proposta i hi seguirà estant. Va presentar, després del darrer
debat d’estat de la comunitat, una moció en aquest sentit,
moció que va tenir el suport unànime de tots els grups
d’aquesta Cambra.

Sr. Costa, aquí s’han dit coses que no sé si són del tot
certes. Procediment negociat, miri, jo crec que solucions n’hi ha
moltes per arreglar les coses: una, podria ser el procediment
negociat, i una altra, podria ser tornar a convocar un altre
concurs. El que sí li puc, perquè ho sàpiga tothom, i aquí li puc
mostrar, acta de la reunió de la Junta Rectora del Consorci del
Joc Hípic de Mallorca, lloc: Consolat de la Mar; dia: 10 de juliol
del 2002; hi ha una firma que segurament vostè coneix, i en el
seu punt número 5: “Sotmesa a votació la proposta d’inici de
l’expedient de contractació per al funcionament i
desenvolupament de l’aposta i dels jocs, organitzats i
gestionats pel Consorci del Joc Hípic de Mallorca, mitjançant
el procediment negociat sense publicitat, voten a favor
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l’Honorable Senyora Maria Antònia Munar i Riutort,
l’Honorable Senyora, l’Honorable Senyor Antoni Pascual i
Ribot i el Senyor Nicolau Tous Palmer. Voten en contra: tres
noms més. I atès que no s’ha obtingut la majoria necessària,
aquesta proposta no prospera.” Que se sàpiga, que tothom
sàpiga ben clar quins són els motius i quins són els que donen
suport a una proposta i els que no hi donen suport.

La importància del sector. No negarem la importància del
sector del trot, no només com a un esport autòcton, no només
com a un esport que hem de protegir, sinó, a més, com a una
activitat que ajuda a protegir un sector que necessita d’ajudes,
que és el sector de l’agricultura, que té moltes ramificacions en
el sector de l’agricultura, se necessita menjar per als animals; no
negarem la feina que han fet els agricultors en el manteniment
del paisatge i del territori en aquestes illes. Nosaltres per tots
aquests motius, i ho dic ben clar, estam i estarem i hem estat
donant suport a aquest sector. I pensam que aquest sector no
pot dependre només de les ajudes que a un moment determinat
donin les institucions. I ho vull dir ben clar, perquè, des que
Unió Mallorquina té aquesta responsabilitat en el Consell de
Mallorca, les ajudes s’han multiplicat; i basta, i la gent del
sector ho sap, basta anar a l’hipòdrom de Son Pardo o a
l’hipòdrom de Manacor per veure fins on arriben les ajudes i les
inversions que ha fet, des que Unió Mallorquina té aquesta
responsabilitat, el Consell de Mallorca en aquests dos
hipòdroms. I seguirem estant donant suport, però el Consell de
Mallorca no pot assumir indefinidament ajudes des del seu
pressupost, a més, el sector hauria de tenir un sistema de
finançació, com ja es va dir, estable i independent de les ajudes
de les institucions i de qui estigui a les institucions. I per a
aquesta feina estam a Unió Mallorquina, i s’havia trobat una
solució i aquesta solució era establir un joc, i nosaltres li
donàvem suport, i estàvem disposats a fer-ho nosaltres. Sabíem
que la competència no era del Consell de Mallorca, sinó que era
del Govern, però hagués bastat donar autorització al consell per
posar en marxa aquest joc. El Govern va trobar que era millor
crear un consorci i vàrem participar al 50% en el consorci.
Seguirem intentant trobar solucions per a aquest sector.

Hi havia un compromís, un compromís de la presidenta del
Consell de Mallorca i d’Unió Mallorquina, Maria Antònia
Munar i del president del Govern, i nosaltres estam per mantenir
aquest compromís; nosaltres estam disposats, dins el consorci,
a cercar solucions, si el procediment negociat es troba que no
ofereix garanties, al nostre criteri hi ha informes jurídics que ens
diuen que sí, però si no ofereix, es pot convocar un altre
concurs. Però s’han de cercar solucions el més aviat possible.

Als que diuen: ah, i la culpa és d’Unió Mallorquina! Miri, Sr.
Font, no veurà a cap ni un d’Unió Mallorquina en aquests
bancs blaus i en aquests bancs blaus hi seu el Govern i Unió
Mallorquina va decidir no entrar en aquest Govern, sinó donar
suport a aquest Govern, i té un compromís. I aquest compromís
el seguirà mantenint, i això no és incompatible amb els seus
compromisos amb altra gent. Què farà Unió Mallorquina? Unió
Mallorquina durà al seu programa electoral un compromís de
tirar això endavant, i el que vulgui pactar amb Unió Mallorquina
ja sabrà el que ha de fer. I això, la clau la tenen els ciutadans; en
el mes de maig decidiran si volen que hi hagi un sistema de

finançació estable i definitiu per al món del trot o si volen uns
altres sistemes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal, per la seva intervenció en nom
d’Unió Mallorquina. Sra. Vadell, en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc diria que sí, que estic d’acord amb el Sr. Conseller
quan ha dit que no s’hauria de centrar el debat en lototrot sí o
lototrot no. El debat del finançament del trot és un debat que és
molt antic, no és només d’aquesta legislatura, sinó que les
persones que tal vegada vivim a una comarca en la qual hi ha
una gran afició pel trot, ens hem vist que, des dels sectors
implicats, han demandat des de fa molts d’anys un finançament
estable i unes solucions per aconseguir que aquest esport
tengui bona salut i, en definitiva, no ho han aconseguit mai.
Sempre s’han mogut dins una precarietat i sempre han hagut de
ser les institucions les que tapassin els forats que finalment
generava aquest esport.

El tema que s’hagi de finançar el trot mitjançant una
travessa, podria suposar que, com a esport, hi hagués altres
esports que també volguessin finançar-se mitjançant una
travessa, això no és racional ni és lògic, per tant, s’hauria de
descartar. Però també, dir-li, Sr. Conseller, que el trot és una
activitat esportiva però que no només hi viuen els que la
practiquen, sinó que té unes branques, unes ramificacions molt
importants dins el món agrícola, dins el món social i fins i tot
forma part de la nostra cultura.

El que és cert és que durant aquesta legislatura, i seguint el
procediment lògic d’un decret que es va aprovar a la passada,
el 3/99, quan es va pensar que la lototrot o la travessa hípica
podria sortir al carrer, podria sortir fora dels hipòdroms, seguint
el model de França, que és el que perseguien tots els implicats
dins el trot, tenien aquest mirall allà on es volien reflectir, però
evidentment hi ha una diferència entre el que significa l’esport
a França, i sobretot per la quantitat de persones que viuen allà
i que hi estan implicades, hi ha una diferència, i el tema de voler
aplicar el model de França aquí ha duit les seves dificultats.
Supòs que tal vegada aquest és un dels problemes pels quals
no hi hagi hagut empreses solvents que volguessin o que
poguessin fer-se càrrec, de posar-se endavant d’aquesta
activitat de la travessa hípica i del joc de la lototrot.

No ho sé, jo no sé si és aquest problema o no ho és, però la
veritat és que durant aquesta legislatura s’han fet moltes
passes, s’ha volgut seguir aquest procediment i, com deia el Sr.
Font, li he de donar la raó en això, que ha estat una carrera
d’obstacles, la veritat és aquesta. Ara ens trobam en una
situació que s’ha de resoldre, perquè el que sí és cert és que
s’han creat moltes expectatives, moltes, i hi ha moltíssima gent
que estava molt esperançada a tenir una seguretat que l’esport
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del trot tendria un futur. I tots els sectors que el freguen
tangencialment estaven molt esperançats perquè, amb aquest
finançament complementari, podrien sobreviure i fins i tot el
podrien fer créixer.

Per part del PSM, dir-li, Sr. Conseller, que ens agradaria molt
que es trobassin solucions mitjançant el diàleg, que es trobin
solucions que satisfacin tots els sectors implicats, que s’intenti
no crear més crispació amb aquest tema, perquè supòs que les
conseqüències no són bones per a ningú, i és per això que la
solució del finançament definitiu ha de passar per un consens
total; com més grups hi hagi millor que s’hi apuntin, i com més
satisfets se sentin els sectors implicats molt millor. Tendrà, Sr.
Conseller, el suport del PSM per trobar les solucions que siguin
més adients per a tothom.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell, per la seva intervenció, en nom del Grup
del PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Salvador Cànoves, en nom del
Grup Socialista, té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats. La primera qüestió que ens crida l’atenció en aquest
assumpte, en aquesta interpelAlació, després ja vendrà, supòs,
la moció i tendrem més temps per debatre en profunditat aquest
tema, la primera, com dic, és l’administrativa, que fa referència
al concurs que, en el seu moment, es declarà desert per falta de
solvència, com ja s’ha dit per part del conseller, d’una empresa
que es presentà al mateix, amb un capital social de tan sols
3.000 euros, 500.000 pessetes. L’òrgan administratiu que havia
de resoldre el concurs, com tots sabem, el va declarar desert.

Aquesta decisió va donar lloc a una sèrie de queixes per
part de qui tenien interès que s’adjudicàs aquesta concessió,
pretenent que una solució política fos l’alternativa a una
solució tècnica. L’argument dels que pretenien una solució
política al problema del concurs desert era que darrera
d’aquesta empresa, a la qual faltava solvència, n’hi havia una
altra d’empresa, més gran, amb gran solvència, com si els
concursos s’haguessin de resoldre atenent qui està darrera de
les empreses que concursen. Si aquesta era la solució al
problema, estava en mans de la pròpia concursant posar davant
la que hi havia darrera. En aquests moments la decisió de la
Mesa de Contractació, com tots vostès saben, està
recorreguda, es troba sub iudice, i no és possible substituir la
decisió dels tribunals per una decisió política. I si això és el que
pretén el Grup Parlamentari Popular, esperem que a la moció
subsegüent a la present interpelAlació, se’ns digui si el que
desitja és una decisió política perquè una determinada empresa
resulti guanyadora d’un concurs declarat desert. Tenen interès
que aquesta determinada empresa sigui l’adjudicatari? Ho digui
avui o ho diguin quan discutim la moció.

En definitiva, l’actuació de la conselleria respecte del
concurs és una actuació administrativa reglada i no

discrecional, que s’ha de resoldre per les pròpies vies
reglamentàries que pertoquen; de manera que la decisió que es
prengué en el seu dia, a una reunió en la qual fins i tot hi era
p resent qui després es manifestaria en contra de la seva pròpia
decisió, això ho hem de recordar, fou del tot correcta i no pot
ser objecte de discussió política. Com a mínim així ho entén el
nostre grup parlamentari.

Però allò que més crida l’atenció avui és en aquesta
interpelAlació l’inusitat interès del Grup Parlamentari Popular per
al sector del trot. Record a la Cambra que fou el Grup
Parlamentari Socialista el primer a portar una iniciativa per donar
una solució definitiva al món del trot a l’anterior legislatura, fou
el Grup Parlamentari Socialista, i mantenim aquesta posició
d’intentar, com ha recordat el conseller, de trobar una solució
definitiva al món del trot. I és que el Grup Parlamentari Popular
s’ha especialitzat en aquesta legislatura a vampiritzar les
queixes dels distints colAlectius sempre, és cert, de grups que
tenen un cert poder econòmic, i intentar fer-se el discurs aliè
dels insatisfets. Així, el Grup Parlamentari Popular intentà fer-se
seva la manifestació d’aquella anomenada tractorada que
agrupà els majors terratinents de les illes, amb els seus rutilants
tractors en el Passeig Marítim. També el Grup Parlamentari
Popular donà suport a les majors fortunes de les illes quan
decidiren fer el front comú a l’ecotaxa. I ara tornen insistir en el
seu suport a la manifestació de tractors, acompanyant el món
del trot, aquesta vegada amb un menor cost, gràcies a què
utilitzen gasoil perquè el Govern de les Illes Balears els ha
aconseguit una reducció de 10 pessetes el litre.

(Remor de veus)

Sí, sí, senyors del Grup Popular, sí. Davant la manifesta falta
d’idees del Grup Parlamentari Popular, s’ha dedicat en aquesta
legislatura a veure quan s’aixeca una bandera aliena per
apuntar-s’hi. Amb setze anys de govern del Partit Popular, s’ha
tengut el sector del trot en complet abandó; l’única iniciativa
que es tengué amb setze anys fou per part de l’anterior
president, avui aspirant de futur incert i de present molt negre,
que intuí un premi, instituí un premi per a una carrera amb una
condició, que es corregués unes setmanes abans de la cita
electoral, una sola carrera abans d’una cita electoral. No ens
recorda qualque cosa? No ens recorda un estil d’actuació?
Perquè el trot sols l’entenen vostès en clau electoral. Ah, sí,
t ambé hi va haver un decret, record que hi va haver un decret
del Sr. Rami, també en vigílies de la cita electoral, però va ser un
decret, un tremend fracàs, un tremend fracàs que així com va
néixer va morir.

Aquesta interpelAlació també està formulada en clau
electoral, i segur que la moció subsegüent seguirà el mateix
sentit. El Grup Parlamentari Popular té dos objectius clars: el
primer, veure si aquest assumpte aconsegueix generar alguna
discussió dins els grups polítics que donam suport al pacte de
govern; i el segon objectiu és tractar de fer els mèrits davant
qui es pugui manifestar en contra del govern, per tractar de
confondre les queixes alienes amb suports propis. La veritat és
que al Grup Parlamentari Popular no li importa gens ni mica el
trot ni el que li passi, durant setze anys li han donat l’espatlla,
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no els importa ara i tampoc no els importarà durant els setze
anys que venen.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista. Sr.
Font, té cinc minuts amb un torn de rèplica de la interpelAlació.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo crec
que hi havia un debat tranquil, amb postures fortes; però, Sr.
Cànoves, vostè a què ha vengut aquí, a donar llendera a
tothom? Però si vostè és un pipiolo de l’agricultura, vostè és
un pipiolo de l’agricultura però en majúscules, eh! No, no, Sr.
Diéguez, o vostè es creu que perquè és advocat tots els altres
són uns tirats de la vida? Qui és vostè per dir...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, se centri en el debat.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

No, me centraré, estic ben centrat. Vostè és un pipiolo de
l’agricultura, perquè vostè, quan diu que els que varen anar allà
varen ser uns senyors, vostè no va anar, no té ni idea de qui va
anar allà. És a dir, en Pau Collut, en Sebastià Perecul, dels que
jo conec, del meu poble, són senyors? Si tenen set quartons o
vuit quarons i tenen un tractor. No insultin els pagesos de
Balears, Partit Socialista, ja està bé, ja està bé!

Insinuen, tant el conseller com vostè, si nosaltres tenim cap
interès en aquesta empresa -sí, ho ha dit vostè i ho ha dit ell, i
està en el Diari de Sessions-; nosaltres?, vostès en tenen!, o en
tenien!, i tal vegada s’han romput les negociacions. A nosaltres
ens és igual, ja està bé, senyor conseller.

Me recrimina que només han votat els tècnics. El Sr. Nadal,
que és molt educat, li ha llegit part, perquè jo podria emprar
aquesta acta i no l’he emprada perquè esperava que el Sr. Nadal
fes el que ha fet, la qual cosa li agraesc, però s’ha oblidat de
tres noms, dels que varen votar també en contra, ha dit els que
varen votar a favor; i en contra varen votar el Sr. Antich, vostè
mateix i el director general Antoni Garcías. No enganyin
aquesta sala! El Sr. Garcías, director general. No enganyin; per
què? Els socialistes són especialistes a muntar campanyes de
publicitat falses, de calumnies a la gent, perquè la gent es
cregui el contrari, això és el que han fet aquí.

(Remor de veus)

No, no, són així, són així; i ho varen fer durant molts d’anys
governant a Madrid, moltíssims d’anys i els hi varen trobar.

Vostè me diu si jo sé si ha tres empreses que vulguin optar?
Jo estic a l’oposició, és vostè que governa. I després una altra
cosa, el Sr. Nadal li diu, perquè anem al bessó de perquè l’hem
interpelAlat i no les “tonteries” del Sr. Cànoves, “tonteries” del
Sr. Cànoves, no, no, “tonteries” del Sr. Cànoves; anem a la
veritat: vostè ha dit que no era possible anar a un procediment
negociat, anem a la interpel Alació, vostè ha dit que no era
possible anar a un procediment negociat, el Sr. Nadal li diu que
creu que ha d’anar a un procediment negociat o, si no, que faci
un altre concurs; la interpelAlació d’avui, del Partit Popular, no
és pel que deia el representant seu del portaveu del PSOE, per
p osar-los entre l’espasa i la paret, no, és perquè diguem aquí,
clar i alt, què feim, el que ha dit el Sr. Nadal o el que diu vostè?
Què diu el Partit Popular? Que nosaltres el que volem és una
finançació estable i definitiva per al trot. Si és estable i
definitiva i hi estam tots d’acord, nosaltres li donarem suport,
li donarem suport, però han declarat vostès aquí i aquesta
interpel Alació ha anat molt bé, perquè vostè ha dit una cosa i el
Sr. Nadal n’ha dita una altra, perquè s’aclareixin vostès ara aquí,
davant el sector, de qui està a favor i de qui està en contra, clar,
del que realment faran; a veure si ho faran durant aquesta
legislatura o no ho faran ja durant aquesta legislatura?

Sr. Nadal, no gastem tant de paper, si vol que arribem a un
acord ara ho firmam ara; no perdi temps. No, no, no, escolti, no,
i me digui, és que el problema és que vostè ha dit una
“tonteria”, perquè això ja ho té, ja ho té, Sr. Nadal, miri de ser un
poquet més, no ho sé, més brillant en aquest sentit, li
demanaria; és a dir, aquí tal i qual, però si vostè és qui ha donat
suport a aquest senyor! I ara vostè diu: i el que me doni
suport..., punyetes!, és evident que no li dóna suport, l’han
deixat amb el cul en l’aire, ells l’han deixat. Però per favor, es
concentrin a dir què faran. Sr. Costa, li deman, per favor, que
digui si farà el que ha dit el Sr. Nadal, de què seguirà amb el
procediment negociat, és a vostè que li toca cercar les
empreses, o si convocarà un altre concurs. I si no és una cosa
ni l’altra, si realment muntaran una altra taula on desapareixi el
consorci i ens asseguem tots els partits i arribi a un acord per
plantejar un sistema definitiu per a les ajudes al trot a totes les
Balears i als cavalls i a la seva repercussió dins el món agrícola.
Això és responsabilitat d’un grup que ho té clar, no li diu, no,
facin lototrot, no, facin això altre, donin subvenció. No, no, una
solució definitiva.

Què s’han cregut, que amb aquest batre vostès arribaran a
les eleccions i nosaltres estarem aquí acabats i asseguts? No,
els pens donar molta branca d’aquest tema, però moltíssima,
perquè és hipocresia pura el que fan amb els cavallistes,
hipocresia pura. I jo no he anat davant cap manifestació cap
vegada, davant cap, davant cap; ni hi pens anar, jo tenc les
idees clares en aquest sentit i me pens que xerr clar.

Sr. President, acab, però vull dir una cosa del PSM que me
sembla..., Sra. Vadell, jo puc estar bastant d’acord amb el que
vostès han dit, però crec que el PSM té un problema,
m’explicaré.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vagi acabant i recordi que la interpelAlació és al
Govern.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí. Entre la llei de biodiversitat, i dic el PSM perquè el PSM
té el conseller d’Agricultura, entre la llei de biodiversitat, en
què el trot podria ser una bona solució d’un reforç, serà d’un 3,
d’un 4, d’un 5% més cap als pagesos, d’un 7, d’un 8, ens convé
posar-nos d’acord. Apel a la seva serietat, així de clar, perquè
pens que altres partits no la tenen, ho dic seriosament això, no
ho dic per dir.

I una darrera qüestió, Sr. President, que li voldria dir al
PSOE. Miri, jo de vampir no en tenc res, no en tenc res de
vampir; jo l’únic que sé és que qui va comprar Son Pardo va ser
a l’any 91 el Partit Popular, des del Consell. I han fet moltes
inversions, i sé que el Sr. Diéguez va presentar una proposta
aquí a la passada legislatura, on va tenir el suport de tots els
partits, on es va posar en marxa un concurs; miri si hi ha
diferència del que jo estic dient al que vostè m’acusa, perquè
seguís endavant aquest concurs que ja va resoldre aquesta
legislatura el Sr. Mesquida, va quedar desert. Miri, Sr. Cànoves,
ens va trobar al seu costat per remar, a una proposta del Sr.
Diéguez, i ningú li reprotxe res al Sr. Diéguez de la proposta. Si
es troba amb aquestes coses, s’actua com actua el Partit
Popular i no de forma mesquina que estan actuant vostès amb
aquest tema, perquè intenten tirar el Partit Popular contra un
sector que té molt clar el que ha de fer, però que segurament té
molt obscur el futur si no som capaços de donar-los unes
ajudes.

És l’únic que li volia dir, Sr. Cànoves. I per favor, vostè, que
és un bon advocat, podria tenir una altra forma de xerrar, que
crec que seria bastant millor, bastant millor, no, no, no, i branca
els en donaré perquè jo també ho tenc clar, bastant millor del
que ha estat.

I el Sr. Antich, que no ha volgut escoltar, 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vagi acabant, per favor, perquè diu que acaba però
no acaba.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

No, és que és difícil acabar aquest tema.

EL SR. PRESIDENT:

Ja ho sé que li costa sempre pena acabar.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

No, no se preocupi de passar pena per jo, Sr. President, no
en passi per jo, que jo ja som bastant gran.

I una qüestió volia dir, si aquí hi ha hagut pressions les ha
t engut aquest govern, les ha tengut el president Antich, no
som jo que xerr de l’ONCE, són mitjans de comunicació que
xerren de l’ONCE; i són vostès, en tot cas, que han de donar
explicacions a la societat, perquè nosaltres de pressió de
qualsevol empresa que s’havia presentat, no n’hi farem ni una
ni n’hi farem cap, li he posat clar: digui clarament quina
finançació donarà.

I Sr. Costa, ja que vostè creu tant en els cavalls, el seu
govern..., 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, li don trenta segons per acabar i, si no, li retiraré la
paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, bé, me bastaran catorze. Només faci una cosa si creu en
el sector dels cavalls: voti l’esmena que li ha fet el Partit
Popular als pressuposts que veurem la setmana que ve, de 400
milions per a l’ajuda al món dels cavalls.

Moltíssimes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font, per la seva intervenció. Sr.
Conseller d’Interior, té la paraula per tancar el debat.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Respecte a les diverses intervencions, jo coincidesc molt amb
l’exposat pel portaveu d’Unió Mallorquina, i més li diré que,
com ha estat el to de la seva intervenció que crec que ha volgut
abusar demagògicament de les qüestions; no ha dit ni m’ha
desmentit en absolut res el Sr. Pascual.

(Rialles i remor de veus)

 I ara, esperi, el conseller d’Interior del Govern de les Illes
Balears ha dit que, per unanimitat de la Mesa de Contractació,
es va declarar desert el concurs. Això és una veritat com un
temple. El que ha dit el Sr. Pascual és una altra cosa, el Sr.
Nadal; el Sr. Nadal ha dit que davant d’una altra votació a un
punt diferent, sobre la conveniència o no d’obrir un
procediment negociat, hi va haver tres vots a favor i tres en
contra. Per tant, no m’ha desmentit en absolut i no me farà
vostè venir aquí, a la seu de la primera institució de les Illes
Balears, a passar per mentider, no.

Però jo crec que seria bo, en termes polítics, també parlar de
la necessitat de la finançació del trot i de l’esport en general. De
finançació en podem parlar quan sigui, jo el que voldria saber
és si algú està disposat a parlar de finançació sense parlar de
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lototrot? Perquè jo li diré una cosa ben clara: l’eix Campos-
Montuïri són els únics que parlen i que no volen sortir de la
lototrot; però el que diuen els cavallistes és una cosa ben clara,
i vaig ser aquest diumenge al sopar de l’Associació de Criadors
veient carreres de cavalls, com qualsevol aficionat, a l’illa
d’Eivissa; i me van traslladar un missatge ben clar: Josep Maria,
el que nosaltres volem és una finançació, poder arreglar el tema
de l’hipòdrom d’Eivissa, que no es tanqui i cercar sistemes de
finançació. Als cavallistes, a una gran part dels cavallistes els
és igual el nom de la finançació. Per tant, no confonguem la
ciutadania, no confonguem els cavallistes, una qüestió és la
lototrot, que és un dels mecanismes pels quals pot anar la
recaptació, i l’altra és si volem fer un debat obert, al qual em
brind, sobre cercar sistemes de finançació per al trot.

I aquesta és la qüestió, perquè parlar, no volem
subvencions, volem un sistema de finançació per a nosaltres;
i què els direm als altres? És a dir, als altres, o vostè no sap que
hi ha altres esports també amb necessitats que cerquen
sistemes de finançació? Per tant, què els dirà vostè, què els dirà
al futbol base de les Illes Balears, quina explicació dóna al
ciclisme de les Illes Balears, quina explicació dóna als
columbòfils de les Illes Balears, quina és l’alternativa que
vostès plantegen? Per tant, jo els planteig un debat, ja que
vostè l’ha encetat, el Govern de les Illes Balears està disposat,
en majúscules, a discutir, de forma especial i concreta, la
finançació del trot i també a discutir la finançació de l’esport,
però no facin demagògia, com fan vostès amb un sector, ni ho
mirin de confondre. Perquè li diré una cosa: crec que des del
Consell Insular de Mallorca s’ha fet molta feina en el món del
trot, en el món del cavall, vostès amb quinze anys poca cosa
varen fer, si no només fer volar coloms.

Gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior, amb la seva
intervenció queda substanciada aquesta interpelAlació.

III. Moció RGE núm. 4346/02, presentada pel  Grup
Parlamentari  Popular, relativa a política de secà i cereals,
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 2089/02.

I passam al punt següent de l’ordre del dia, que és una
moció, de registre 4346, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a política de secà i cereals, derivada aquesta
moció del debat de la interpelAlació 2089. En nom del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Josep Juan Cardona,
per defensar la moció.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Fa poques setmanes debatíem aquí
una interpelAlació sobre el sector de fruits secs i de cereals i
avui continuam parlant d’aquest sector, que coincidíem aquest
dia passat que era el sector més important, parlant d’agricultura,
des del punt de vista de superfície de cultiu, però que és el

sector més dèbil des del punt de vista econòmic; i això és,
precisament, per les característiques d’aquest cultiu, parcelAles
o explotacions molt petites i que, a més, tenen uns rendiments
incomparablement més baixos que el més directe competidor,
que és Califòrnia; és a dir, a Califòrnia treuen mil i busques de
quilos per hectàrea, i a Balears no arribam ni a la meitat ni molt
menys. També fa que el preu dels fruits secs de Califòrnia o
americans siguin molt difícils de competir amb els productes de
Balears.

Per tant, coincidíem en la necessitat d’especial esment,
d’especial cura en aquest sector, l’esforç que havia de fer
l’administració, sigui el Govern de les Illes Balears, sigui també
el Govern central. Però clar, quan es parla d’això tothom hi està
d’acord, tothom diu que, efectivament, fa molta de falta, és
imprescindible actuar en aquest sector, però llavors, com sol
dir-se, obras son amores y no buenas razones , llavors ens
trobam que l’actuació, que les mesures que es prenen no van
d’acord amb les paraules grandiloqüents que hem arribat a
sentir en aquesta tribuna. Aquest dia escoltàvem, vàrem haver
d’escoltar un sermó i una quantitat d’ajudes que es donaven a
altres sectors que no tenien res a veure amb les ametlles o amb
les garroves o amb els cereals, com era d’olivera o com era de
vinya, simplement per tapar una mica la mancança que s’havia
fet en ajudes a aquest sector, i així, d’alguna manera podríem
callar la mala consciència que es té per alguns partits i sobretot
per qui respon ara en el Govern d’aquesta gestió, per mor que
mesures concretes, mesures importants en aquests darrers
anys, justament ara que canvia el sistema d’ajudes, no s’han
pres. Podem parlar, això sí, la mesura estrella era la marca de
qualitat d’ametlla mallorquina; parlàvem que s’havia augmentat,
el Govern deia que s’havien augmentat molt les ajudes directes
als camps de cereals; i llavors resulta que en el període 99-2002
hi ha un increment d’ajudes de 200 milions de pessetes a
cereals, i a la legislatura anterior, en els tres darrers anys, del 96
al 99, l’increment d’ajudes va ser de 700 milions de pessetes.

Clar aquí llavors et trobes on realment es veuen aquestes
paraules amb què es tradueixen; això sí, supòs que la mesura
estrella, vostès se’n recordaran senyors diputats, que fa un
temps es va dir que a partir de principi d’any s’entregarien
bossetes d’ametlles als turistes que fessin cicloturisme per
Mallorca, i així seria la manera de potenciar el sector de
l’ametlla. Vull dir, això són les mesures estrella, això és el que
realment ens ha de garantir el futur per a l’agricultura de fruits
secs, que puguem repartir bossetes d’ametlles als turistes que
facin ciclisme i així garantir aquest futur.

Sí, el Sr. Conseller va tenir una brillant intervenció a
BrusselAles i va sortir molt bé a la foto d’alguns mitjans de
comunicació, encapçalant la manifestació amb una colla de
pagesos, però realment d’allà no ha duit més que això, la foto.
I això és el que, per a nosaltres, és més trist. Miri, quan s’han de
prendre, quan es diu que a un sector important s’han de
prendre mesures, fa falta; i un exemple els posaré de la seva
mala voluntat o de la seva voluntat pèssima respecte que el
sector surti endavant, el sector d’ametlles: en el PDR, en el Pla
de desenvolupament rural no hi ha ni una sola mesura per a
aquest sector. A les mesures que s’han parlat i que s’han
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parlat, de mesures agroambientals, ni una es refereix a aquest
sector, i és, tothom ho diu, el més de tots.

Clar, això és el que nosaltres consideram que no és
admissible, estam avui a un moment crucial; s’estan acabant o
s’han acabat ja els plans de millora i hi ha damunt la taula una
proposta de la Unió Europea de revisió. Ara era, ara és el
moment de plantar cara, ara és el moment d’intentar salvar el
possible en aquest sector; i fins ara l’únic que sabem és
simplement el que ens va dir el darrer dia que va venir aquí el
conseller d’Agricultura, perquè en tot aquest temps aquí, en
aquesta casa, no s’ha tengut coneixement de cap proposta del
Govern de les Illes Balears respecte del sector de fruits o
respecte del sector de cereals, ni una. I l’altre dia encara
acabàrem sense saber, exactament, quin era el projecte del
Govern respecte d’aquest sector.

I jo crec que hi ha una qüestió trista, però real, que nosaltres
hem perdut el lideratge dins aquest sector. Balears és la segona
comunitat productora d’Espanya en garroves; és de les cinc
primeres comunitats productores d’ametlla, per tant tenim un
pes específic dins Espanya, fins i tot, si volen, amb la
producció de garroves, dins Europa. I resulta que no som
ningú, resulta que no hi ha una proposta forta davant la resta
de comunitats per dur endavant aquests projectes; el
protagonisme el tenen Catalunya o el té, fins i tot, València, i
nosaltres anam endarrera. I per això, per aquesta falta de
posicionament i per aquesta falta de lideratge, des del Partit
Popular, vàrem iniciar el debat en aquest qüestió, presentant la
interpelAlació ja fa diverses setmanes, i avui presentam una
moció que es basa en una sèrie de punts.

En primer lloc, instar, que per part del Parlament es
transmeti, el Govern i el Ministeri d’Agricultura i la Unió
Europea que és imprescindible, per a la pervivència d’aquest
sector de fruits secs, que les ajudes directes permanents -que
això sí que és una bona cosa, és a dir que les ajudes directes
permanents que s’estableixen amb la revisió de la PAC- tenguin
un finançament amb fons europeus que, com a mínim, puguin
a 243 euros, que és arrodonint la quantitat que venien cobrant
fins ara els pagesos que estaven inclosos dins el sector, dins
els plans de millora. Evidentment, si és més, molt millor; però,
com a mínim, almenys dir una quantitat. I que es possibiliti, si
els estats membres volen, una ajuda variable fins a un màxim de
109 euros per hectàrea i any.

I així mateix, com que aquest tipus de cultiu, i això era una
qüestió que tothom, és un cultiu que pot incloure’s molt bé i
molt fàcilment dins la catalogació d’agricultura ecològica i
d’agricultura integrada, precisament per fomentar aquesta
inclusió i precisament per tenir un cultiu compatible amb el medi
ambient, que els cultius que fossin qualificat s com a agricultura
integrada, com a agricultura ecològica, tenguessin un
suplement afegit del 50% respecte de l’agricultura ecològica i
25% per a l’agricultura integrada.

Demanam també que dins aquestes ajudes es permetin
també les ajudes a reconversió; és a dir que es puguin millorar,
que es puguin canviar, substituir els arbres vells per arbres
nous i millorar les explotacions, perquè desaparèixer aquesta

mesura significarà que encara, per a moltes explotacions de les
Illes Balears, quedarien fora d’unes ajudes imprescindibles per
mantenir la competitivitat i la millora del cultiu dins aquest tipus
d’explotacions.

També demanam una proposta de simple i elemental
prudència; és a dir, s’està negociant en aquest moment la
revisió de la PAC, s’estan negociant els imports i les ajudes que
ha de rebre el sector dels fruits secs, però no sabem què
passarà ni quan s’aprovaran aquestes mesures, en canvi sí
sabem que s’han acabat i que estan en pròrroga els plans de
millora. Per tant, el que es proposa per part del Grup Popular és
que tant el Ministeri d’Agricultura com el Govern de la
comunitat autònoma prevegin unes quantitats, les que
considerin oportunes, no posam mínims ni límits, però unes
quantitats que garanteixin que, en cas que no hi hagi ajuda de
la Unió Europea o hi hagi una baixada important, tenguin els
pagesos d’aquest sector una garantia perquè el sector no quedi
desassistit. I això, evidentment, és temporal fins que la Unió
Europea aprovi les ajudes definitives amb els imports
definitius; però el que no podem permetre és que els pagesos
quedin en l’aire mentre els polítics estan negociant o estan
discutint quina és l’ajuda o quines són les mesures que s’han
de quedar o que han de beneficiar aquest sector.

Demanam, igualment, que el Parlament de les Illes Balears
insti el Govern perquè, en el termini més breu possible, el
Govern presenti un Pla integral per al sector de fruits secs de
Balears. Està molt clar que els problemes dels fruits secs no són
només de producció, és a dir, s’ha de parlar de transformació,
s’ha de parlar d’indústries transformadores, s’ha de parlar de
comercialització, s’ha de parlar de màrqueting, s’ha de parlar
d’exportació, s’ha de parlar de moltes coses. I de la mateixa
manera que vàrem ser capaços, entre tots i juntament amb el
sector, de fer un Pla integral per a la ramaderia, crec que podem
el mateix per al sector que en aquest moment és el més delicat
o el que està més afectat de cara al futur de les Illes Balears, i és
el que més importància té des del punt de vista d’àrees de
cultiu.

I, a més, és imprescindible, i supòs que en això tothom hi
estarà d’acord, que hi hagi una política d’assegurances agràries
important. Fa uns anys es va aconseguir per al sector dels fruits
secs que hi hagués unes assegurances de rendiments, això s’ha
d’estendre, crec que s’ha d’estendre també fins i tot als cereals;
i és necessari que, quan es parli de rendiments, en el cas dels
cereals que en aquests moments són molt reduïts, s’augmentin
a la realitat, és a dir que s’asseguri la producció real i no una
producció fictícia que en aquest moment fa que molts,
desincentiva la contractació d’assegurances, entre d’altres
raons, perquè llavors no cobreixen els mals de quan tenim,
desgraciadament, problemes de sequera, per exemple, com ens
ha passat fins ara, no cobreixen a penes quasi res.

Són una sèrie de propostes bàsiques, molt senzilles i que
sotmet a la consideració dels senyors diputats i esper que les
suportin. Però, a més, i crec que és més important, que siguem
tots conscients de la sensibilitat d’aquest sector i de la
responsabilitat que tenim tots, els que estan en el Govern i els
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que estam a l’oposició, de fer costat a un sector amb problemes,
com és aquest.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona. El Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista ha presentat una esmena, registrada amb el
número 5096, i per defensar aquesta esmena té la paraula el Sr.
Bosco Gomila, pel temps de deu minuts.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Des del PSM-Entesa Nacionalista
coincidim amb el portaveu del Grup Parlamentari Popular en la
preocupació per la nostra agricultura i pel sector que tractam en
aquests moments, que és el del cultiu del secà que, com molt bé
ha dit, representa més del 80% de les terres cultivades a les Illes
Balears, i té una incidència important per modelar i per crear
aquest paisatge tan característic, sobretot a l’illa de Mallorca i
d’Eivissa. És un sector que rep importants indemnitzacions de
la política agrària comunitària, ajuts que a l’any 1998 van ser de
1.426 milions, i que el 2002 es preveu que puguin ser de 1.870
milions de pessetes; és a dir que en quatre anys s’haurà
incrementat aquest suport amb més de 400 milions de pessetes.
Per altra banda, també, el Govern va llançar la línia de préstecs,
de crèdits per pal Aliar els efectes de la sequera, a la qual es van
acollir més de 780 pagesos i s’han tramitat crèdits per un total
de 1.716 milions de pessetes. Indemnitzacions que evidentment
sempre són insuficients i que per açò el Govern ha fet sentir la
seva veu, tant a l’Estat com a la Unió Europea, i ha executat
polítiques per millorar la comercialització dels nostres
productes.

Anant a la proposta que ens fa el Partit Popular, dir-li que la
nostra esmena matisa determinats punts de la seva proposta i
nosaltres no veim aquesta necessitat de marcar un mínim;
nosaltres creim que el mínim és el que s’ha rebut en els anys
anteriors i que, a partir d’aquí, la Unió Europea ha d’ajudar
entenem que bastant més. I per açò la nostra esmena, al punt 1,
on substituiríem aquest punt per: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a tornar a trametre al Ministeri
d’Agricultura i a la Unió Europea, que és imprescindible per a
la pervivència del sector dels fruits secs, que les ajudes directes
permanents, previstes a la proposta de la revisió de la PAC,
haurien de consistir, com a mínim, en un muntant igual a les
quantitats percebudes fins ara en els plans de millores que han
estat vigents per al darrer període d’ajudes i actualitzades.”

Pel que fa al punt segon, estam d’acord, tal com ve redactat
a la moció, així com, en el punt tercer, creim que, en tractar-se
d’ajudes de la Unió Europea, qui ha de fer aquestes aportacions
en el moment que correspongui ha de ser la pròpia Unió
Europea i no involucrar terceres administracions, com proposen
vostès a la seva moció.

Pel que fa al punt quart, referit al Pla integral per al sector
dels fruits secs també hi estam d’acord.

I pel que fa al punt cinquè, on s’insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar una política adequada d’assegurances
agràries, que permetessin donar cobertura de riscs conforme als
rendiments reals del sector dels cereals, com ja explicar el
conseller a la interpelAlació, en aquests moments el Govern
treballa en polítiques per fomentar les assegurances agràries i
perquè aquestes s’ajustin a les necessitats de cada sector. És
per açò que seria molt més adequat substituir la paraula
“fomentar” per “seguir fomentant” perquè, com ja es va
demostrar, ara deu fer tres setmanes, el Govern hi està
treballant. Si el Partit Popular accepta aquestes modificacions
a la seva proposta, des del PSM no tenim inconvenient a votar-
ho a favor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gomila. Altres grups que vulguin intervenir? En
nom del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Mercè
Amer, pel temps de deu minuts.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. El cultiu de l’ametlla i del garrover són un dels
elements més representatius del paisatge, en això coincidim, del
paisatge rural de les nostres illes, sobretot a Mallorca, i el seu
cultiu ha tingut una gran importància al llarg de la història, tant
pel volum econòmic general com també per la superfície que
ocupen. Efectivament, els plans de millora han suposat el
manteniment i millora d’una part important de les plantacions i
és per això, que per al futur d’aquestes plantacions, precisa de
la continuïtat d’aquestes ajudes, tal com figura en el punt
número 1 que ha presentat el Grup Parlamentari Popular, però
que acceptaríem amb l’esmena presentada pel PSM-Entesa
Nacionalista.

Aquest sector dels fruits secs es troba en uns moments
delicats, tant pel que fa referència a les pràctiques del cultiu
com a la planificació i venda del producte. Ens trobam amb una
bona xarxa de productors, però encara no s’ha aconseguit una
bona estructuració del sector que es defensi amb un increment
del preu del producte rebut pels socis, com així també en relació
amb la rendibilitat de les explotacions. I és per això que estaríem
d’acord en el punt dos, que inclou subvencions per a la
reconversió.

Bona part de les plantacions són gestionades per persones,
per pagesos d’edat avançada, això ho coneixem; no es veu una
clara continuïtat en el manteniment d’aquestes plantacions i
això provoca que a una bona part d’aquestes plantacions es
duguin a terme accions mínimes de cobrament de les ajudes,
sense dur endavant aquelles millores que són necessàries. Per
altra banda, s’han fet noves plantacions modernes i en rec, si
bé la incidència d’aquest grup dins el total de la superfície
conrada és mínim.
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Pel que fa, en concret, al sector de l’ametlla, les varietats
que interessen als mercats actuals són aquelles que poden
competir amb la producció americana, produccions de varietats
amb un bon rendiment de gra i elevada producció amb les
condicions idònies; per tant, també, en terrenys de bona
qualitat i amb possibilitat de rec. Les varietats tradicionals, per
norma general, no compleixen en bona part aquests requisits,
ara bé, són les que s’adapten més al nostre sòl, com també al
nostre clima. L’ametlla mallorquina en els mercats és apreciada
en algunes indústries que requereixen la seva presència per a
una correcta elaboració dels seus productes, però la seva
riquesa en olis, per exemple, és una diferència, però un
problema és la diversitat que dificulta el procés industrial.

En el cas de la garrova hi ha manca d’informació tal vegada
sobre les varietats més aconsellables i la situació del preu del
mercat i l’elevat cost de la recolAlecció del producte dificulten la
rendibilitat. Però, en tot cas, és evident que un Pla integral del
sector és necessari, tal com figura en el punt quart de la
proposta del Grup Parlamentari Popular, que s’estudiï, que
s’estudiï la problemàtica general, les amenaces, les noves
oportunitats i les propostes d’actuació del futur.

Finalment, en el punt cinquè de la proposta, que es refereix
als cereals, estaríem d’acord amb l’esmena que ha presentat el
PSM-Entesa Nacionalista, en el sentit de fomentar la política
d’assegurances per cobrir el rendiment dels cereals.

Dir, per acabar, que en el que es refereix al punt tres de la
proposta del Grup Parlamentari Popular, s’hauria de retirar
perquè, tal com ha fet menció el Sr. Gomila, es tracta d’ajudes
europees i finalment ha de ser, entenem, BrusselAles, qui ha de
fer aquestes aportacions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Amer. Bé, concloses aquestes intervencions,
la presidència proposa, a proposta del grup proposant,
suspendre la sessió per un temps de deu minuts. No importa.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sra. Presidenta, jo no he proposat res, no he demanat la
suspensió ni he demanat res; si vostè la vol suspendre jo ho
respectaré molt, però jo no he demanat res. Si a vostè li pareix,
jo contestaria els grups que han intervengut i si després, a
algun d’ells els interessa que ens reunim, jo ho faré encantat.
Però primer correspondria, consider jo, que aquest diputat
doncs utilitzàs el seu torn de rèplica, si a vostè li pareix bé.

Amb el seu permís, idò, Sra. Presidenta, utilitzaré la rèplica
que em correspon.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Bé, jo resumiria amb molt poques paraules la postura dels
grups que han intervengut fins ara, és a dir, filosofia molta,
paraules moltes, duros ni un. Això és el que hi ha. Tothom està
d’acord que aquest sector l’hem de protegir; tothom està
d’acord que és qualque cosa emblemàtic; tothom està d’acord
que tot això és una meravella que no s’ha de perdre, però quan
parlam de pressupost miram tots cap a un altre costat. Aquesta
és la postura dels grups que donen suport al Govern.

Miri, jo no estic, i a més hi ha una cosa, Sr. Gomila, me pareix
una miqueta forta; a mi que me faci el repàs d’inversions que
hem fet en fruits secs, me pareix bé, és a dir, són les que hi ha
i està molt bé, però voler utilitzar o voler dir que les ajudes que
s’han donat, que les compensacions que s’han donat per a
mals com són el de la sequera, els vulguem fer passar per
ajudes sistemàtiques per fomentar un sector econòmic
determinat, me pareix d’un cinisme aterrador. Si totes les
mesures que s’han pres per als desastres que hi ha hagut a
Espanya es presentassin així, la gent ens tiraria al carrer; els
doblers que s’han donat als pagesos per aquests mals no els
lleva el mal que tenen, és una petita compensació i és un dret
que tenen i no són cap mesura de foment d’aquest cultiu, de
cap manera. Per tant, no atribueixi, no mescli les coses, tengui
almenys un respecte cap als pagesos en aquest sentit.

Llavors, què li he de dir? Resulta, en el primer punt, quan
parlam dels mínims, establim una quantitat mínima, ara resulta
que no en tenen prou. Me ve bé, ja que li agrada jugar de
"farol", endavant; perquè aquest dia, fa tres setmanes, el Sr.
Conseller això ho venia com a un èxit, i aquesta era la quantitat,
no en va parlar per a res d’actualitzar aquestes quantitats. I ara
avui, que el Partit Popular fa la proposta, vostè diu que no, que
això és poc. Doncs miri, li admet, a veure què faran? Perquè
llavors seré jo qui li demanarà també comptes; què haurà
aconseguit? El compromís que s’havia pres amb el ministeri i el
compromís que el Ministeri d’Agricultura va aconseguir davant
Europa era mantenir una quantitat mínima i a partir d’aquesta
quantitat anar negociant. Però no li ve bé, i me n’adon d’una
cosa: de duros res, la comunitat autònoma molt nacionalista,
però carall la cartera, la cartera no s’ha de tocar! La comunitat
autònoma no posa ni un canet per ajudar els pagesos, però això
està malament, això és la importància que nosaltres li donam;
que venguin els duros d’Europa sí, els que siguin, i que vagin
aguantant; però duros de la comunitat, zero, aquesta és la seva
postura. Això no li admet, Sr. Bosco, de cap de les maneres.

Ja ho varen fer a la moció passada, quan parlàvem d’aigües
depurades, que als pagesos vostès els volien cobrar l’aigua
quan arribàs a la seva explotació, i el compromís del Partit
Popular i la proposta del Partit Popular és que no els costi un
duro; però vostès sí, vostès defensen els pagesos a base de
posar-los entrebancs, a base de cobrar-los i a base de posar-los
pegues.

Me proposa suprimir el punt tercer; clar, també parla de
duros, està parlant que mentre no hi hagi unes ajudes
determinades i clares i que se sàpiga què és el que ha de cobrar
el pagès, per si fos que Europa suspengués les ajudes,
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poguessin cobrar un mínim, i que ho posi el Govern de l’Estat
espanyol i el Govern de la comunitat autònoma, això no pot ser.
Doncs miri, no és només una idea del diputat que li parla ni
d’aquest grup, és una proposta que fa la Confederació de
Cooperatives d’Espanya; que, a través (...), es va presentar a
una reunió del Consell Agrari de les Illes Balears; i vostè, com
és molt natural, perquè estam parlant de duros i duros el Govern
no n’ha de posar, pot posar paraules, pot fer grans discursos,
pot fer molta filosofia, però duros, com és molt natural ja en
vostès ni un, ara s’hi oposen. No li admet, de cap de les
maneres.

I que me diguin que continuen amb una política
d’assegurances per fomentar les assegurances i que els
rendiments són més elevats, m’agradaria que m’explicassin
quins rendiments han aconseguit fer constatar a les
assegurances agràries pel que fa als cereals. Tampoc.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona. En torn de contrarèplica, vol intervenir
Sr. Gomila?

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo pens que les mesures que s’han
pres s’han explicat suficientment, no només cal parlar de
subvencions, sinó també d’iniciatives per comercialitzar els
nostres productes, d’iniciatives perquè es puguin vendre a més
bon preu els nostres cereals o les nostres ametlles, i aquesta és
la feina que està fent el Govern. Vostè diu: duros cap. Jo pens
que 5.000 milions de pessetes amb quatre anys són molts de
duros; que, evidentment, no són suficients per garantir i per
millorar aquest sector, per cobrir les necessitats que té aquest
sector? Evidentment que no. Però 5.000 milions de pessetes són
diners, són molts diners i sobretot quan aquests s’han donat en
tres anys. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gomila. Sí?

EL SR. GOMILA I BARBER:

Demanaríem votació separada del punt 1, que sí ha acceptat
la nostra esmena; del punt 4 i del punt 2.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sr. President, veig que per molt que aixequi la veu o no se
m’entén o no se m’escolta bé. Jo he dit que l’esmena del PSM
al punt 1 admetíem el que feia referència a l’actualització, és a

dir, a l’expressió “actualitzades” i que el mínim sigui el muntant
igual a les quantitats percebudes fins ara en els plans de millora
que han estat vigents pel darrer període d’ajuda; però no
admetem...,

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cardona, entenc això mateix, que admeten aquest tros,
però no admeten (...)

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, però no admetem, però mantenim la resta del text que
nosaltres presentam, perquè no admetem que se llevi, que se
suprimeixi la referència que es fa als cultius integrats. I no
admetem que se suprimeixi tampoc la referència que es fa
l’aportació de 109 euros per hectàrea i any als estats membres.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Sr. Joan Bosco Gomila, (...) amb
una part de del punt 1.

EL SR. GOMILA I BARBER:

No, no, es podria votar la iniciativa tota sencera.

EL SR. PRESIDENT:

Globalment. Molt bé. Doncs, aclarit aquest aspecte,
passaríem a la fase de votació, i les senyores i senyors diputats
poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 25, 26; vots en
contra, 29. En conseqüència, queda rebutjada la moció 4346,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política de
secà i cereals.

IV. Debat del Dictamen de la Comissió de Turisme de la
Proposició de Llei RGE núm. 2012/02, presentada pel Consell
Insular de Menorca, de modificació puntual  de la Llei 2/1999,
de 24 de març, general turística de les Illes Balears.

Passam al punt següent de l’ordre del dia, que és el debat
del dictamen de la Comissió de Turisme de la Proposició de llei
2012, presentada pel Consell Insular de Menorca, de
modificació puntual de la Llei 2/1999, de 24 de març, llei general
turística de les Illes Balears.

Hi ha esmenes presentades pel Grup Popular i es planteja la
defensa conjunta de les esmenes 3655, 3656 i 3657, una de
supressió i dues d’addició, totes elles del Grup Parlamentari
Popular, que la Sra. Sugrañes té deu minuts per defensar.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, avui
desgraciadament tornam estar aquí i pensàvem que, bé, que no
hauríem de tornar aquí per tornar a defensar les esmenes que
vam presentar a la proposició de modificació de llei. Dic això
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perquè, de fet, el Partit Popular ha intentat, i ho ha demostrat
amb les esmenes presentades i al llarg de la ponència i
comissió, arribar a una solució per efectivament solucionar la
problemàtica de l’oferta turística a Menorca.

Encara mantenim l’esmena de supressió perquè consideram
que hi ha els dos arguments. El primer era que no es cuiden les
formes. Aquesta proposició de modificació de llei fa referència
al POOT de Menorca i, evidentment, aquest POOT no existeix,
i no em cansaré de repetir-ho; em diran els representants dels
altres partits que aquest POOT està inclòs dins el Pla territorial
insular de Menorca, però és que avui per avui,
desgraciadament, malauradament, encara no tenim aquest pla
territorial insular aprovat. Tenim un avanç i l’avanç deia unes
coses; ara el dilluns passat ens van donar un altre document,
que el tinc aquí, i curiosament ens van dir fa tres mesos que, bé,
l’avanç és el que hi ha, no es modificaran coses perquè no hi ha
hagut alAlegacions en matèria turística, i resulta que, bé, per a
sorpresa nostra dilluns passat ens entreguen aquest document
i sí que hi ha hagut modificacions, hi ha hagut modificacions
que incideixen directament en el tema turístic, ens ha
desaparegut una zona turística que estava qualificada
inicialment dins l’avanç i ara no hi és, amb la qual cosa insistim
i ens confirmen en el sentit que aprovar ara una modificació de
llei que no es podrà aplicar mentrestant no tinguem el pla
territorial insular, idò evidentment és una inseguretat jurídica
perquè avui per avui encara no sabem com acabarà. Ha d’anar
a aprovació inicial i hem de ser realistes, que ara és el moment
en què efectivament començaran a sortir les alAlegacions, però
alAlegacions que, si fins ara eren unes al Alegacions així,
orientatives, aquesta vegada seran amb més calat jurídic, amb
la qual cosa no sabrem definitivament quin document tindrem.

La segona és de normativa turística. Bé, sabem que per
ordenar el tema turístic primer necessitem un planejament, això
si aquest pla territorial insular que ens vola per aquí damunt
finalment aterra, llavors tendrem un pla territorial, tendrem el
que és el tema de l’ordenació de territori se suposa que aclarit.
Però llavors tindrem el tema turístic. Desgraciadament si
arreglam un tema ens trobarem que quan anem a aplicar el tema
turístic, amb la legislació que hi ha vigent no podrem donar
sortida a l’oferta ja construïda, i aquí entra tot el que hi ha a
Menorca: tema d’habitatges de vacances, etc. Aquest tema, el
sabem, i a més el Pla territorial insular, suposant que s’arribi a
aprovar, no ens ho aclareix. Ens aclareix el tema d’hotels,
s’atribueixen una sèrie de facultats, envaeix facultats de la Llei
general turística que pot obrir la porta a impugnacions, però en
canvi en el tema d’habitatges de vacances ens remet
directament a la legislació vigent. Sabem que a Menorca la
legislació vigent no ens salvarà, no aflorarà aquesta oferta que
tenim construïda.

D’aquesta manera el Partit Popular, en aquest cas en clau
menorquina perquè es tractava de donar solució a aquest tema,
ja a la ponència va llançar un tema: bé, excepcionem la llei de
manera que ens doni facultat, al consell, per regular l’intercanvi
o eliminar-lo, i que aquest mateix ens permeti desenvolupar
mitjançant aquest reglament la normativa turística. No anem en
contra de la llei, sinó el que és la normativa posterior i
d’habitatges de vacances, etc., això que puguem, des del

Consell Insular de Menorca, regular-ho, perquè si no ja veuran
que tindrem el tema de territori aclarit, quan estigui aprovat, i
quan sigui l’hora d’organitzar-lo turísticament no podrem i
haurem de tornar a recórrer aquí perquè ens ho modifiquin.

A la ponència no es va recollir aquesta petició. A la
comissió és va llançar d’una altra manera i va ser una esmena
in voce en el sentit de dir que si a les esmenes que havíem
presentat nosaltres, que eren referents al 52.b), que parlava
d’habitatges de vacances, i a la disp osició addicional segona,
que deia que es permetés reglamentàriament regular aquesta
normativa, la contestació a ponència també va ser, per la
mateixa coordinadora, que amb això l’únic que feim és
solucionar el tema dels habitatges de vacances. Bé, idò ja hem
solucionat un problema, o no estem aquí per solucionar el tema
de l’oferta turística a Menorca? Idò si amb aquestes paraules,
amb aquestes esmenes solucionàvem un tema, ampliem-lo,
utilitzem aquestes esmenes, que no perquè vinguin de
nosaltres, perquè vinguin del Partit Popular s’han de votar en
contra, si amb això solucionem un problema. L’oferta turística
l’engloben diversos tipus: habitatges de vacances,
apartaments, hotels...; aquí no deixam de banda ningú.

Després... En definitiva, creiem que s’ha estat venent als
mitjans de comunicació que del que es tractava era d’aflorar
l’oferta construïda ja a Menorca. Això se’m va llançar aquí una
i una altra vegada i va ser la pregunta que em va formular la
representant del Partit Socialista: és que si no no es podrà
legalitzar l’oferta construïda. Desgraciadament, malauradament,
amb aquesta esmena tal i com s’ha plantejat, en aquests
moments ens trobem que el Pla territorial insular no està
aprovat, amb la qual cosa aprovarem una modificació que ja
veurem quan es podrà posar en marxa, i la segona és que
tindrem ordenació del territori per una banda, si arriba el cas
d’aprovar-se, aclarit, però llavors tindrem un altre problema que
serà normativa turística, i ens trobarem fermats i no podrem
aclarir el tema de Menorca.

Res més. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Sugrañes. Ahora tocarían los turnos
en contra. ¿Grupos que deseen intervenir? Por el Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, senyores i senyors diputats, quin cacau!, quin
cacau té el Grup Parlamentari Popular. Vegem, quin és l’objectiu
d’aquesta modificació puntual de la Llei general turística,
referent a l’illa de Menorca? L’objectiu és clar: que a Menorca
els allotjaments turístics, tots els allotjaments turístics,
s’excepcionin del compliment de l’intercanvi i, per tant, de la
prèvia turística, tant per a la construcció dels nous com per
incorporar en el mercat turístic tota l’oferta construïda a les
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zones turístiques. Així de clar: excepcionar-nos d’un article que
regula l’intercanvi i la prèvia necessària.

Aquesta excepció a l’illa de Menorca, per què es planteja?
Es planteja, i li ho tornaré explicar, perquè la fórmula
d’intercanvi i de prèvia turística neix, a la Llei general turística
aquesta fórmula apareix com a resultat del POOT de Mallorca i
del POOT d’Eivissa, perquè garantia aquest sistema a Eivissa
i a Mallorca el control del creixement de les places turístiques.
Per açò. A Menorca el problema era un altre, era la gran
quantitat de sòl vacant a les zones turístiques que tenim, i per
aturar el creixement a les zones turístiques a Menorca, partits i
entitats van acordar, i per açò el POOT de Menorca no es va
tramitar, van acordar que el principal problema era el creixement
en si de les zones turístiques, fos per construcció residencial o
fos per construccions turístiques, i que s’havia de regular per
normativa urbanística, és a dir, pel PTI, i això parlam dels anys
93 i 94, hi havia el Sr. Flaquer en aquell moment com a
responsable de Turisme. Per açò el POOT de Menorca no es va
tramitar. Era un acord clar. A Menorca tenim un altre problema
que hem de resoldre d’una altra manera. 

En aquest moment a la fi hi ha uns partits polítics, un
govern que accepta el repte de fer un pla territorial que té per
objectiu, entre altres, reptar el creixement, reduir la capacitat de
creixement a les zones turístiques, objectiu que compleix
l’intercanvi a Mallorca, objectiu explicitat a la Llei general
turística com a prioritari. A Menorca, a partir d’aquest acord
perquè es faci via ordenació territorial, el pla territorial que
s’aprovarà redueix la capacitat de tot el sòl turístic, i a més
d’una manera substancial. Per açò és important que, de manera
paralAlela, és a dir, des del moment que aturam el creixement via
normativa urbanística i el reduïm, no només l’aturam, el reduïm
de manera substancial, una vegada reduït el que tenim ja no
tenim perill de creixement molt més enllà, i per tant podem
quedar excepcionats de la prèvia i l’intercanvi, a fi de resoldre
dues coses: entrar en el mercat turístic tot el que tenim
construït, que a Menorca és molt perquè en el moment
d’aprovar-se la Llei general turística a Menorca és on menys
places d’allotjament reglades teníem i el creixement urbanístic
a les zones turístiques no s’ha aturat via residència, via ús
residencial, per tant el problema se’ns va agreujant, i hem de fer
front als problemes que tenim a cadascun dels territoris que són
diferent. Per tant, paralAlelament i dins el pla territorial, que limita
i redueix el creixement urbanístic, que és el principal problema,
una vegada feta aquesta reducció paralAlelament les zones
turístiques que defineix el pla territorial, el POOT, aquestes
zones podran funcionar sense tenir en compte estar
excepcionades de la llei pel que fa referència a l’intercanvi i a la
necessitat de prèvia turística, que és el que ens permetrà que
allò construït entri al mercat turístic i puguem controlar així la
qualitat del producte turístic de Menorca d’una manera clara, i
per tant donar sortides a allò que tenim construït, perquè no
ens podem permetre construir més o començar de nou.

Per tant, l’objectiu de la llei és clar. Què és el que ens
proposa el PP? Dir que, bé, via reglament que ens permeti
reglamentar damunt les excepcions. Un reglament no pot
incomplir una llei, no ens basta; simplement volem quedar
excepcionats tota la oferta d’allotjament turístic, i no ens basta

només els habitatges turístics. Els habitatges turístics, els
apartaments que tenim construïts, tot açò també ho hem de
solucionar; els habitatges rai, és el problema més petit en si, i
tot, però en tenim molta més, tenim blocs d’apartaments sencers
construïts sota fórmules residencials; què els hem de fer? És
aquesta la manera d’aclarir-ho, quan complim l’objectiu
prioritari de la llei, que és la reducció de l’oferta turística.
Nosaltres ho complim, l’illa, segurament, que ho compleix més.
Per què?, perquè hem revisat un a un tots els sòls urbanitzables
i fins i tot urbans. Per tant creim que complim perfectament
l’esperit de la llei, l’objectiu de la llei, i a partir d’aquí creim que
hem de donar una opció pròpia a una illa que té un problema
diferenciat, i les opcions del Partit Popular no resolen en
absolut el problema o la globalitat de la problemàtica que tenim.

Per tant jo avui en absolut desgraciadament tornam ser aquí.
N’estam encantats, de ser aquí, que hi hagi un consell insular
que tengui la suficient capacitat política com per tirar endavant
l’ordenació territorial i l’ordenació turística, dues competències
que tenim, que ens són pròpies i que volem exercir sense haver
d’estar pendents d’altres tipus de problemàtiques que poden
tenir altres destins turístics. Per tant tenim clar que és l’única
manera de fer-hi front, no existeix una altra manera, les esmenes
del Partit Popular són totalment parcials, només a un producte
turístic concret, i a nivell reglamentari, evidentment, nosaltres
no podem via reglament incomplir la llei.

Precisament el POOT no existeix ara. Anirà lligat al pla
territorial perquè són dues mesures que obligatòriament han
d’anar juntes. Fins que no hi hagi la reducció aprovada del
creixement de l’oferta turística no es posa en marxa
l’excepcionalitat de l’intercanvi i l’excepcionalitat que demanam
de la prèvia turística, precisament com a garantia del fet que
volem complir l’objectiu de reduir el sostre del creixement de les
zones turístiques.

Moltíssimes gràcies. Esper que sigui capaç d’entendre-ho
d’una vegada per totes. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Barceló. Para réplica..., para réplica por cinco
minutos tiene la palabra la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Gracias,
maestra, perquè, vaja, per favor! Vegem, cacau; l’únic cacau
que hi ha aquí és que s’està confonent regulació, perquè vostè
està confonent regulació urbanística amb regulació turística, tot
el temps.

Després, li hem presentat el tema del reglament, però és que,
clar, vostè no vol un reglament, vostè el que demana és que
vostè no necessita reglament, vostè no necessita res, vostè
decidirà què s’ha de fer. Clar, a vostè no li interessen les
esmenes que parlin de reglaments ni res. Amb aquest reglament
no es va contra cap llei, però hi hauria un ordre; en canvi així la
gent vindrà i demanarà a veure si cuela.
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Jo, la veritat, clar, portem això, una legislatura, però encara
no surt del meu astorament. Encara tinc capacitat d’astorar-me,
deu ser per això del poc temps que duc aquí. Però és que, clar,
Sra. Barceló, de nord a sud, eh?

El 99 el problema existia. Escolti, el Diari de Sessions del
març del 99, Sra. Barceló, donde dije Diego digo digo. Vostè va
exigir eliminar l’intercanvi. Hi havia un tema, que era que no va
parar i va muntar un ciri, i no va parar fins que en el tema, per
exemple, dels habitatges de vacances, no va parar que fins que
aquells que no s’havien comptat com a intercanvi quedaven
exclosos, i vostè va insistir en posar una esmena perquè això,
a partir de tres, hi hagués d’haver intercanvi. Ara no solament
em fa canvi de posicionament respecte a l’intercanvi, amb el
que tinc aquí marcadet del que vostè va anar llegint a les seves
intervencions, sinó que a més a més està disposada, bé, idò
perfecte, per defensar els interessos, en aquest cas, interessos
de places hoteleres, està disposada a admetre ara l’intercanvi
p er l’oferta que es pugui construir pel que fa al tema
d’habitatges de vacances. 

D’acord, canvi de posició, d’acord, aclarim-ho tot. En aquell
moment va obligar al fet que hi hagués intercanvi, que està
recollit aquí; ara utilitza l’excusa per treure les places hoteleres
de l’intercanvi i el que fa és afavorir i facilitar la implantació dels
establiments hotelers i noves places hoteleres. No tenim res en
contra, però reglamentàriament, amb aquest POOT que no
existeix, i vostè ha dit que no existirà i jo no sé per què me
l’anomena, i llavors amb aquesta modificació de llei em diu que
a través d’aquesta normativa, a través de la normativa del pla
territorial insular, tot el que hi hagi construït s’haurà de remetre
a la legislació actual, a la normativa turística actual. Tornem al
mateix, no aclarim el problema de Menorca, li digui com li digui.

Avui a la premsa surt (...): “ El Parlament debate la
proposición del consell sobre la Ley general turística. Esta
iniciativa legislativa del consell -no ho dic jo, ho diuen els
diaris- del consell menorquín relativa a la regulación -parla
únicament- a la regulación de las viviendas turísticas
vacacionales”. Això és el que està sortint i s’està venent a
Menorca. Amb l’excusa d’aquesta modificació de llei s’està
venent que s’aclarirà aquest tema. Aquest tema no s’aclarirà
perquè tenim la normativa turística i vostè ho sap.

Amb les nostres esmenes vostè tenia completa llibertat,
vostè o el president que fos, tenia completa llibertat per fer allò
que de veritat es vol a Menorca. D’aquesta manera quedarà
fermada una altra vegada.

Vostè hi va haver una frase que va utilitzar en el discurs de
Sant Antoni, a Menorca, molt polida; deia: “Serem allò que
vulguem ser”, i deia: “Siguem valents en decidir el nostre futur.
Tenim l’instrument perfecte, el Consell de Menorca. Podem
definir el model que per a Menorca volem, amb un model propi
que sols de nosaltres depèn. Aquest és el repte d’un govern:
liderar, decidir, lluitar pels interessos d’aquesta illa”. Vostè diu
una cosa i en fa una altra. Sí, perquè haurà de donar comptes,
i no serem nosaltres, no, haurà de donar comptes vostè a la
societat menorquina amb aquesta modificació què s’ha volgut
defensar. S’ha volgut defensar tots els interessos de Menorca?,

s’ha volgut defensar tot el que era l’oferta turística de
Menorca?, o s’han volgut defensar uns quants? I en canvi des
del Partit Popular li hem donat, de totes maneres, eh?, a partir
de disposicions addicionals, a ponència, a comissió, per tot, li
hem donat la manera que pogués defensar no solament els
interessos d’uns pocs sinó de la gran majoria, estar al costat de
tots, no solament d’uns pocs.

Crec que desgraciadament el temps ens donarà la raó, com
me l’ha donada de tres mesos a ara, perquè fa tres mesos dèiem
que el PTI no variaria i avui el PTI, en el Pla territorial insular en
aquests temes hi ha hagut variacions, amb la qual cosa estam
aprovant una cosa que no sabem a què fa referència.
Desgraciadament ja li dic, creiem que amb les nostres esmenes
quedarien emparats tots i, a més a més, i li vaig llençar la
proposta, no solament si vostè diu que, d’aquestes esmenes,
n’hi havia unes que eren parcials, idò escolti, les llanço des
d’aquí perquè sigui en general, a tot l’article 52. D’aquesta
manera no quedarà ningú desemparat.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Sugrañes. Para contraréplica tiene la palabra la
Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Sugrañes, és d’un cinisme total
i absolut, és una cosa de pelAlícula! Vegem, vegem si ens
aclarim. La proposta que es presenta avui aquí excepciona tots
els establiments, tot tipus d’allotjaments, tots. Les esmenes del
Partit Popular només afecten els habitatges turístics de
vacances. Així de clar, a tots excepcionam del que fa referència
l’intercanvi. Açò va ser el posicionament que el PSOE va
defensar aquí en el debat de la Llei general turística: a tots havia
de llevar-se l’intercanvi. El Partit Popular va defensar
l’intercanvi; nosaltres vam estar en contra, quedi ben clar, i si
en ficàvem uns, els havíem de ficar tots, tot tipus d’ofert a
turística i, per tant, perquè tots els hi vam ficar en contra del vot
del Partit Socialista, avui estam defensant per a Menorca
l’excepcionalitat de tots, de tot tipus d’allotjament, dels
construïts i dels no construïts, de tot tipus.

Confonem normativa turística amb urbanística. És que vostè
té un caos mental. El creixement urbanístic es controla amb
normativa urbanística, així de clar. En aquest moment amb
normativa turística, amb normativa turística, que és la vigent
actualment, perquè vostès evidentment el pla territorial no els
va preocupar gens tirar-lo endavant, amb normativa turística a
les zones turístiques de Menorca s’ha construït al màxim, no ha
suposat limitar el creixement a res, sinó al contrari, incrementar
allò construït en zones turístiques que suposa una oferta
p otencial alAlegal que bàsicament no té entrada al que és el
mercat turístic per la prèvia turística.

Per tant, què creim? Que la limitació del creixement s’ha de
donar per normativa urbanística, i una vegada controlat açò
s’aplica la normativa turística existent. S’aplica la normativa
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turística; els habitatges turístics estan regulats. Què no poden
complir els habitatges turístics a Menorca?, tenir la prèvia
turística, que resolem si els excepcionam aquí. Així de clar, açò
és el que no poden complir, la prèvia, que és el que aquí
excepcionam. Què no poden complir altres que estan
construïts?, la prèvia, perquè estan construïts; per açò els
excepcionam, i per tant crec sincerament que està enredant per
no fer front a ser capaços de defensar els interessos de
Menorca aquí. No tenen nassos, així de clar. 

(Remor de veus)

Si a Menorca es van abstenir! No tenen nassos de fer-ho.
Així de clar. I Menorca té una problemàtica diferent, igual que
es van negar a què els consells tenguessin la capacitat
d’ordenació territorial. El vot sempre és contrari, d’aquesta
gent, sempre en contra, sempre en contra, senyors. No poden
suportar no tenim el comandament aquí, i açò s’ha acabat, açò
no té tornada enrere, s’ha acabat. 

(Remor de veus, petit aldarull i rialles)

Clar que sí!, i tant que s’ha acabat, no et fot? S’ha acabat.
Les illes han de saber resoldre els problemes específics que
tenen, i ho farem. S’ha acabat. Tornaran enrere? Ja ho veurem,
si seran capaços de tornar enrere, de tornar a prendre les
competències d’ordenació del territori al consell. Ja en parlarem.
I la capacitat d’ordenació turística, si seran capaços de
demanar-la. Açò és el seu posicionament? Diguin-ho clarament
a l’electorat. Açò és el posicionament, en el fons, que estan
defensant: que els consells no puguin decidir absolutament res.

Per tant no és la nostra opció, en absolut. Creim que hi ha
unes problemàtiques diferents, hi ha solucions diferents, a
Menorca complim el compromís de la limitació del creixement de
les zones turístiques, el complim perfectament i alhora donam
respostes a tots, d’estar excepcionats d’una normativa que no
ens permet posar dins el mercat turístic tot el que tenim
construït, tot. Aquesta és la solució. Vostès, evidentment, són
incapaços d’encarar, vistes les esmenes, cap tipus de solució.
Ni ho han fet amb el pla territorial, ni ho han fet amb ordenació
turística, no han fet amb res. Són incapaços de fer absolutament
res. No existeix alternativa en aquesta banda, senyors, s’ha
acabat. 

(Aldarull a la sala) 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló, en nom del Grup Socialista. I
amb la seva intervenció queda substanciat el debat d’aquestes
esmenes, i per tant procedeix que les votem.

Votarem a continuació les esmenes 3655, 3656 i 3657.
Senyors i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 27; vots en contra,
30. En conseqüència queden rebutjades les esmenes votades
en aquesta votació.

Passam a continuació a la votació conjunta, si cap grup no
la demana separada, del títol de la proposició, de l’exposició de
motius...

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sr. President, demanaríem votació separada del títol, de
l’exposició i de l’article. Tres votacions.

EL SR. PRESIDENT:

Correcte. Idò, en primer lloc votarem l’article únic. Senyores
i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: 30 vots favorables, 27 en contra. En
conseqüència queda aprovat l’article únic.

Votam a continuació el títol de la proposició. Senyores  i
senyors diputats poden procedir a votar.

Resultat de la votació: unanimitat 57 vots favorables.

I passam finalment a votació l’exposició de motius.
Senyores i senyors diputats poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: 29 vots favorables, cap en contra, 27
abstencions. En conseqüència queda aprovada també
l’exposició de motius. Facultant als serveis jurídics de la cambra
perquè facin les correccions i modificacions tècniques
necessàries perquè la llei tengui una redacció coherent. Proclam
aprovada la modificació puntual de la Llei 2/1999, la Llei general
turística de les Illes Balears.

Moltes gràcies, senyores i senyors. S’aixeca la sessió.
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