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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats començam la sessió plenària i
començam, com és costum, pel torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 481/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compareixença del conseller de Turisme davant la
comissió parlamentària corresponent.

La primera d’elles és la RGE núm. 481, relativa a la
compareixença del conseller de Turisme davant la comissió
parlamentària corresponent que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan
Flaquer i Riutort del Grup Parlamentari Popular que té la
paraula. 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament el passat dia 20 de febrer hi havia prevista una
compareixença dels consellers de Turisme i de Presidència a la
Comissió de Turisme. Aquesta compareixença a darrera hora va
ser anulAlada, a petició del conseller de Turisme i volíem
conèixer quins varen ser els motius que varen fer, en
conseqüència, que  no comparegués el conseller davant
aquesta comissió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, la demanda de
compareixença era una compareixença conjunta, és a dir, fins a
6 de març no podien coincidir el conseller de Presidència i jo
mateix davant la comissió. Per tant, per aquest motiu es va
demanar el seu ajornament. En efecte dia 18 de febrer es va
desconvocar la Comissió de Turisme. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Efectivament és així, però s’ha
d’afegir alguna cosa més que jo crec que és bo que es conegui,
que almanco quedi reflectit a les actes d’aquest ple. El president
de la Comissió de Turisme, el Sr. Crespí, abans de convocar
aquesta comissió per dia 20 efectivament es va dirigir a aquest
diputat  i li va demanar si hi havia cap inconvenient pel fet de
convocar la comissió per dia 20, encara que no hi pogués
assistir el conseller de Presidència, donant que efectivament el
conseller de Presidència era fora per un viatge oficial, fins i tot
em va oferir fer la compareixença conjunta, continués
compareixent el conseller de Turisme i un director general o un
alt càrrec de la conselleria de Presidència. 

Aquest diputat que els parla no va tenir cap inconvenient
en això, sinó que li va explicar al president de la comissió de
Turisme que allò que ens interessava en qualsevol cas era que
el més aviat possible hi pogués haver aquesta compareixença
per conèixer les circumstàncies que havien envoltat la compra
o l’adquisició d’aquests apartaments a Son Serra de Marina.
Així va ser i així efectivament ho va complir el president de la
comissió que va convocar aquesta comissió, coneixent ja abans
la previsible absència del conseller de Presidència.

Aquella mateixa setmana davant aquest mateix plenari
durant una interpelAlació, jo ja li vaig explicar al conseller de
Turisme el temor que teníem de què efectivament aquella
compareixença s’ajornés. Li vàrem dir públicament en aquest
mateix plenari que no era necessari la presència del conseller de
Presidència i vostè, Sr. Conseller de Turisme, no va voler
comparèixer. Nosaltres, acaba el temps, no podem més que
concloure i crec que això es podrà comprovar aviat, que vostè
té moltíssimes coses per amagar d’aquesta compra i que vostè
li feia por comparèixer abans naturalment de poder completar
determinades passes i que segurament podrem demostrar més
endavant. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo crec que hi ha unes
normes en les relacions entre l’executiu i el legislatiu, vostè
aquestes regles no les va complir. Jo en cap moment vaig tenir
una petició de compareixença individual, si l’hagués tenguda
hauria vengut. Jo consider que la compra d’aquest solar de Son
Serra de Marina és una compra en què jo la faig en aprovació,
diríem, de la proposta inicial, la compra per part de Presidència.
De la mateixa manera que vostès varen entendre que havien de
ser els dos consellers, jo crec si no hi ha altra variació, que
havien de ser els dos consellers que havíem de venir a explicar-
ho. Per tant, l’únic dia que podíem venir conjuntament era dia
6, passat demà.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme.

I.2) Pregunta RGE núm. 483/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Fiol  i Amengual, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a existència de l'ordre de paralització dels
apartaments de Son Serra de Marina.

Passam a la segona pregunta RGE núm. 483, relativa a
existència de l’ordre de paralització dels apartaments de Son
Serra de Marina que formula l’Hble. Diputat  Sr. Francesc Fiol i
Amengual del Grup Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:
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Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, ahir vespre fent zapping per la televisió vaig veure
que vostè sortia a tots els noticiaris locals explicant que per
activar els projectes s’han de conèixer. I nosaltres volem
conèixer la realitat profunda i vertadera de tots aquests
projectes. Per tant, ens adherim a la seva manifestació d’ahir
vespre. 

Ens agradaria molt especialment en aquest torn de
preguntes aclarir una certa controvèrsia que ha existit a través
dels mitjans de comunicació respecte a si Turisme tenia o no
coneixement, des de Costes, d’una ordre de Demarcació de
Costes a la qual d’alguna manera denegava l’autorització per
construir, és a dir, impedia la construcció dels apartaments que
es varen comprar a preu de mercat, com si es poguessin
construir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, la pregunta per escrit la
fa una mica més precisa, és a dir, allò que em demana és a veure
si hi havia una ordre de paralització. És a dir, per part de la
Conselleria de Turisme mai s’ha negat que hi hagués una ordre
de paralització parcial i així consta per exemple en el diari de dia
5, allà on es diu perfectament que hi ha aquesta ordre de
paralització parcial, però que afectava una para només de les
edificacions. Nosaltres quan ho vàrem comprar ja sabíem això
i el preu que es va pagar era el preu adequat, tenint en compte
que existia aquesta ordre de paralització que només afectava
una part, es podia edificar tota l’altra part.

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Fiol té la
paraula. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Sense cap dubte dijous podrem
aprofundir damunt aquesta qüestió del preu, però no és la que
ara m’interessa. Com és possible idò que aquest document que
li remet Costes dia 21 d’octubre i que té entrada a Turisme dia
28 d’octubre, dia 28 d’octubre del 2002, molt abans que el
Consell de Govern prengués l’acord de compra. Per què aquest
document no està a l’expedient administratiu de l’adquisició
d’aquest bé i està només a l’expedient de demolició? És
incomprensible, perquè tenim la sospita que tots els expedients
de compra tramitats a Presidència han estat sense coneixement
d’aquest document tan important que podria condicionat, creim
nosaltres, d’una forma molt notable el preu que es va pagar.

Ens ho expliqui, perquè en el nostre mode de veure-ho no
té sentit que es doni aquesta situació, nosaltres pensam que

d’una forma deliberada aquest document no surt de Turisme i
només és present a l’expedient de demolició i no passa a
l’expedient d’adquisició de Presidència. Ens hauria d’explicar
per què sabent el Govern, una part del Govern, però en
definitiva el Govern, per cert és solidari en el seu conjunt en la
compra d’aquests immobles perquè és un acord que es pren en
el Consell de Govern perquè el Govern no té coneixement, o
dins l’expedient no hi ha coneixement d’aquesta qüestió que
podia afectar, segur que hagués afectat d’una forma tan directe
el preu final de la venda.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Tota la documentació que es va
remetre de Costes al Govern consta dins els diferents
expedients. És a dir, la documentació que es remet a Costes, allò
que jo abans ja li he dit, que hi havia una constància d’una
paralització parcial i aquesta paralització parcial no afecta el
preu que es va pagar.

Per tant, jo seguesc mantenint que és un preu adequat i
quan es va fer la proposta de compra inicial es coneixia aquesta
documentació i la en la compra definitiva es seguia coneixent la
mateixa documentació perquè Costes, que jo recordi, no va
aportar més informació, a pesar que s’hagués demanat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme.

I.3) Pregunta RGE núm. 484/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compra de la urbanització Nuestra Señora del Carmen  de
Son Serra de Marina.

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 484, relativa a
compra de la urbanització Nuestra Señora del Carmen de Son
Serra de Marina 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. Per quin
motiu es va realitzar la compra de la urbanització Nuestra
Señora del Carmen de Son Serra de Marina, prescindint
totalment del procediment administratiu Sr. Conseller?

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):
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Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, primer no es va
comprar la urbanització, ja els vaig dir a l’altre ple que no
s’havia comprat. Segona, s’ha realitzat la compra de forma
escrupolosa seguint tots els tràmits administratius que s’havien
de seguir. En el cas de la Conselleria de Turisme que és la que
proposa la compra inicial, es fa en funció de l’article 6.2.f) de la
Llei 19/2001 de 21 de desembre. Després tota la compra
subsegüent es fa a través de l’article 51 d’allò que és la Llei de
patrimoni. Per tant, s’han seguit de forma escrupolosa tots els
tràmits administratius per a aquesta compra.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé Sr. Alomar, crec que han
comprat alguna cosa vostès, han comprat alguna cosa a Son
Serra de Marina, crec que tothom té aquesta percepció i
aquesta certesa, sinó no estaríem aquí discutint-ho. Des del
nostre punt  de vista, no s’ha seguit el procediment
administratiu Sr. Alomar, és un expedient totalment desordenat,
dates per amunt, dates per avall, coses de Turisme, coses de
Presidència. L’expedient tal i com el tenim nosaltres és un
bunyol, un bunyol d’expedient administratiu. 

Vostè em diu que segueixen tot  el procediment, sap com
comença? Tot l’informe comença que sobtadament apareix un
informe d’un perit  en data de dia 6 de maig del 2002, que ningú
li ha encarregat res, perquè el més normal seria que primer hi
hagués un ofici i que algú encarregui un peritatge. Idò no,
aterra l’expedient d’un peritatge d’un senyor que no té r e s  a
veure amb el Govern balear, que no és funcionari, que no és
perit  ni arquitecte, ni de la Conselleria d’Hisenda, ni de la
Conselleria de Presidència, apareix un perit  extern dient això val
tant. Així és com comença l’expedient i no és fins al cap d’un
mes i mig, fins dia 21 de juny que hi ha un acte d’algú de la
comissió interdepartamental que fa el seguiment damunt els
expedients que es poden adquirir amb els fons de l’ecotaxa, és
el primer moment en què apareix algun acord per iniciar o que es
pot comprar allò que és Son Serra de Marina.

Miri Sr. Alomar, nova fórmula de procediment administratiu
del pacte de progrés: decidim comprar alguna cosa a un amic,
decidim posar un preu, a partir d’aquí es munta un expedient
administratiu. Això és la fórmula de progrés dels expedients
administratius Sr. Alomar? I a nosaltres des del Partit Popular
ens sembla molt malament.

Li voldria dir a vostè que ha acabat el temps de carnaval,
que demà ja comença la quaresma. Dir-li a vostè Sr. Alomar i al
Sr. Antich que la penitència d’aquest pacte ja ha començat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada li torn repetir, el
procediment que s’ha seguit és el procés administratiu correcte.
Jo no sé si vostè el coneix o no el coneix, dubt molt que el
conegui perquè la seva quaresma fa molt de temps que l’hauria
d’haver començada en procediments administratius i no l’ha
començada. Ja li ho vaig dir l’altre dia, hi ha un taló de 5 milions
de pessetes que convendria que ens expliqués on és, això són
els seus procediments administratius.

Però li diré una altra cosa, a l’expedient hi pot  haver errors
tècnics, però s’ha dedicat el temps suficient, s’ha estudiat per
part  de dues conselleries perquè en aquests moments és una
conselleria la que proposa la compra inicial i l’altre és la que fa
la compra. Per tant, han estat dos equips tècnics coordinats que
han estudiat aquest expedient durant molts de mesos. Jo no sé
quin era el procediment administratiu del Partit  Popular, però
allò que li puc dir que la compra del Felipe la varen fer en 3 dies,
la compra de l’hotel Leonés la varen fer en 7 dies i la compra de
l’hotel Rembrandt en 2 dies. No sé quin era el seu tràmit
administratiu en aquell moment, però nosaltres en aquest
moment som incapaços de comprar-ho en 3 dies.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme.

I.4) Pregunta RGE núm. 485/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a defensa per part del conseller de la compra de la
urbanització de Son Serra de Marina.

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 485, relativa a
defensa per part  del conseller de la compra de la urbanització
Son Serra de Marina que formula l’Hble. Diputat  Sr. Manuel
Jaén i Palacios del Grup Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Muchas gracias, Sr.
Conseller por su presencia y bienvenido a esta cámara. Debería
empezar tal vez recordándole la ética de Kant, el rigorismo, la
ética del deber. Pero en fin, también comprendo que se ha leído
a Freud el principio del placer está por encima del principio de
la realidad. Eso es lo que le ha pasado a usted y por tanto, ha
venido de los carnavales de Venecia, de la Plaza de San Marcos
para ilustrarnos con las respuestas a estas preguntas que
formulamos hace ya tiempo y que hoy nos contesta pues con
medias respuestas.

Sr. Conseller, después de todo lo que se ha dicho,
publicado y escrito sobre este asunto, ¿usted cree realmente,
sigue defendiendo realmente, veo que sí, la bondad del precio
pagado en esta operación? Muchas gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios. Sr. Conseller de Turisme
té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, no entraré en qüestions,
crec que si hi entram demostraré que la seva mentalitat és una
mentalitat de fa molts d’anys, o que es practicava fa molts anys
enrera, però no entraré en aquesta qüestió.

La pregunta que vostè em fa exactament és si s’ha comprat
domini públic i si dins aquest solar hi havia unes ruïnes que
eren irrecuperables. Primer, vostè que és tan erudit sabrà que el
domini públic no es compra ni es ven. Segona, la nostra
intenció no era recuperar cap ruïna, sinó que era demolir aquest
edifici, recuperar la situació de dunes anterior a l’edificació,
impossibilitar que es construís en el futur i que aquest solar es
convertís en solar d’ús públic i tot  això s’ha aconseguit amb un
preu que jo consider adequat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Jaén Palacios
té la paraula. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Después de todo lo que ha
pasado, de las dimisiones que ha tenido en su conselleria,
¿usted se ha planteado alguna vez si el problema es usted?
Ustedes están dando un eslogan continuamente en esas
páginas escritas en colores, en cuatricromía “Amb el progrés hi
som tots”, jo creo que no, creo que sólo son algunos, algunos
de estos que celebran con grandes comidas las operaciones
que hacen. Sr. Conseller, no podemos estar de acuerdo con lo
que usted nos ha dicho, no podemos estar de acuerdo con el
precio que se ha pagado porque una valoración objetiva de eso
nos daría la razón.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios. Sr. Conseller de Turisme
té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, sospit que vostè a
l’expedient ni l’ha mirat, perquè sens dubte la seva intervenció
és d’una vaguetat total. El preu que s’ha pagat és un preu
adequat, els informes tècnics ens diuen que el preu estava dins
el mercat i per tant, s’ha pagat un preu adequat. Després una
altra cosa, vostès no ho entenen, la mateixa manera de fer la
pregunta quan em parla de ruïnes irrecuperables, jo li he
d’explicar una altra vegada que l’objectiu d’aquesta compra,
d’aquest solar allà on hi havia una edificació que feia 14 anys
que tenia un impacte negatiu, 14 anys d’una mala imatge per als

nostres visitants, es va fer precisament per eliminar, per
restaurar i per treure d’aquest solar una possible edificació
futura.

Per tant, vostè no es preocupi si és domini públic o no ho
és. Jo li puc assegurar que siguin 3.500 metres, siguin 3.900
metres els que s’hagin comprat, aquests 3.500 metres en el futur
seran 3.500 metres d’ús públic. La meva discussió no és si és
domini públic o no és domini públic, sinó que tot el solar en el
futur serà d’ús públic, cosa que vostès haguess in pogut fer i
no varen fer mai.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. 

I.5) Pregunta RGE núm. 486/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compensació pel preu pagat per la compra de la
urbanització de Son Serra de Marina.

Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 486, relativa a
compensació pel preu pagat per la compra de la urbanització de
Son Serra de Marina 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. Bé,
segueix el conseller defensant la bondat del preu i del
procediment. Jo crec que del preu és evident que la bondat és
més que discutible, sobretot si recordam l’esclafit de festa a un
restaurant de Sa Pobla i el visca a l’ecotaxa i al pacte de progrés
que allà es varen fer. Jo crec que això és més que evident. I del
procediment administratiu només basta veure que vostè mateix,
incapaç d’assumir les seves responsabilitats, les va voler
traslladar a funcionaris i personal de la seva conselleria.

Jo crec que és evident, per molt que vostè ho vulgui
amagar, que ni el preu era el correcte, ni el procediment
administratiu va ser tampoc el més indicat. S’ha plantejat Sr.
Conseller revisar en algun moment el preu pagat per aquests
apartaments?

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. Vostès de forma intencionada estan
intentant confondre una situació. Primer, preu pagat per
apartament, no vàrem pagar cap preu per cap apartament.
Segon, preu pagat per una urbanització, no vàrem comprar cap
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urbanització. Tercer, preu pagat per un domini públic, no s’ha
comprat cap domini públic, per favor. És a dir, si vostès volen
tenir un debat seriós i clar sobre allò que s’ha comprat el podem
tenir i allò que s’ha comprat és una edificabilitat, un solar que
era edificable amb una llicència per evitar aquest impacte
negatiu. Això és allò que s’ha comprat i s’ha comprat per un
preu adequat, segons allò que ens diuen tots els informes
tècnics que tenim.

De totes maneres la seva pregunta no era aquesta, la seva
pregunta era a veure si pensàvem compensar. És a dir, el procés
administratiu és el correcte, el preu és l’adequat i per tant,
aquesta operació no té perquè tornar enrera, ni compensar a
ningú.

 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. Jo crec
que vostè deu ser, bé vostè i els que naturalment l’envolten en
el seu Govern, de les poques persones que realment creu en la
transparència, en la correcció d’aquesta operació i del seu preu.
Crec que és de les úniques persones. Jo crec que naturalment
allò que fa que vostè no revisi aquests actes, allò que fa que
vostè no reconegui la realitat d’aquesta equivocació, és que
vostè té uns interessos inconfessables darrera aquesta
operació. 

Sí, Sr. Conseller, és inconcebible que pugui ser d’una altra
manera, a vostè li han donat l’oportunitat de rectificar, li han
donat l’oportunitat  de corregir els seus errors, li han donat
l’oportunitat  de revisar els seus actes, amb un principi o amb
un procediment de lesivitat o del tipus que sigui i vostè no ho
fa i no ho fa perquè a vostè l’interessava posar-se d’acord amb
un preu amb algú que coneixia i a partir d’aquí, posat d’acord
amb el preu, començar a disfressar i muntar un expedient que és
aquest bunyol que la diputada Salom fa un moment ens ha dit.

Sr. Conseller, vostè ha tengut temps ha tengut temps de
rectificar un error, si no ho ha fet és perquè no és un error, és
alguna cosa molt pitjor que un error.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el conseller de Turisme va
sortir en el seu moment amb el conseller de Presidència i
efectivament hi havia un error tècnic que era una precisió sobre

uns metres quadrats, que ja li he dit que no es compraven
aquests metres quadrats. I aquest error es va reconèixer i és
l’únic error tècnic que hi ha dins aquest expedient, però aquest
error no incidia damunt la bondat de la compra, perquè així i tot,
el preu pagat estava dins el preu de mercat. Això és l’única
qüestió.

Hem revisat i s’ha revisat profundament aquest expedien t .
Li ho torn dir, cosa que no degueren fer vostès durant els 3, 2
i 7 dies per a les respectives compres dels hotels. A la comissió
del proper dijous també podem parlar de l’objectiu d’aquestes
compres i com estan aquests solars i com estan aquests solars
que compraven vostès que creaven càrregues a favor de
particulars, també en podem parlar a la pròxima comissió. Allò
que li vull deixar clar a vostè i davant la cambra que la compra
que es va fer era una compra correcte i ben feta, la incidència
que tenia l’error tècnic, d’una apreciació damunt uns metres
quadrats no incidia damunt el preu perquè no el treia de mercat
i per tant, nosaltres entenem que els objectius que es varen
marcar mitjançant aquesta compra estan absolutament assolits.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. 

I.6) Pregunta RGE núm. 487/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Fiol  i Amengual, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a enderrocament de l'Hotel Ditos.

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 487, relativa a
enderrocament de l’Hotel Ditos que formula l’Hble. Diputat Sr.
Francesc Fiol i Amengual del Grup Parlamentari Popular que té
la paraula. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Encetam un cas nou, però no un tema
nou perquè clar ara ens referim a la compra de l’Hotel Ditos
també amb els doblers de l’ecotaxa. Nosaltres quan vàrem fer
aquesta pregunta no havíem vist encara l’expedient, per tant,
ens demanàvem si enderrocava la Conselleria de Turisme
l’Hotel Ditos complint tots els tràmits legals. Jo d’entrada ja li
dic que no, però naturalment vull esperar la seva resposta per
poder donar la meva explicació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President i moltes gràcies, Sr. Diputat. Jo li dic
que sí que es varen seguir tots els tràmits legals.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Fiol té la
paraula. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Tot aquest tema de la compra
d’immobles amb doblers de l’ecotaxa ja comença a ser un
vertader espectacle que posa els pèls de punta i si no parlàssim
de doblers públics vertaderament seria, fins i tot, divertit. Però
clar parlam de doblers públics. La conselleria va rebre un
document de Costes que deia: “notifica que para autorizar la
demolición de la parte del edificio y terrazas anexas situadas
en dominio público marítimo terrestre se precisa que
previamente se realizen los trámites para la extinción de la
mencionada concesión administrativa”. 

Aquests tràmits no es varen realitzar, es varen limitar a
presentar un escrit per part d’un senyor, que era el que tenia la
concessió a un successor del qui tenia la concessió i que
encara no he aclarit a dir que no pagaria més i que no li giressin
més el rebut, però el tràmit administratiu de l’extinció d’aques ta
concessió no es va dur a terme. I per aquest motiu, segons jo
sé, Demarcació de Costes va obrir, això es va publicar en els
periòdics un expedient administratiu sancionador. I aprofit
també per dir que aquest expedient administratiu, fins on he
vist, és igual que els altres que ja hem estudiat a fons, un
vertader desastre. No defensi la bondat dels tràmits
administratius que vostès segueixen perquè la veritat és que
aquests expedients administratius són un vertader desastre i
molt més aquest en concret.

Per tant, ens trobam que efectivament l’adquisició de l’Hotel
Ditos es suma a l’adquisició dels apartaments de Son Serra i
tantes altres coses que demostren que no es fan les coses bé,
no s’actua correctament i naturalment quedam a l’expectativa
de la comissió que es produirà dijous, allà on no parlarem d’allò
que va passar en governs anteriors, parlarem d’allò que passa
en aquest Govern, perquè la feina d’aquesta oposició és
fiscalitzar el que fa aquest Govern, ho deixin anar, quan
nosaltres manàvem ja vàrem escoltar tot  allò que ens havien de
dir. Ara han de donar explicacions vostès d’allò que fan i
justificar una cosa impossible, justificar aquests horribles
expedients administratius que comencen decidint què han de
pagar per una cosa i a partir d’aquí farem tot l’expedient
administratiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Diputat. Jo em pensava
que vostè era un home hàbil. Diferents qüestions, efectivament
el permís de Costes de 86 metres quadrats estava condicionat
a la renúncia de la concessió. La concessió es va renunciar dia
29 de novembre del 2002 per part  del Sr. Mateu que era el que

tenia la concessió. A la vegada dia 2 i 3 de desembre la Direcció
General de Coordinació va demanar l’ext inció de la concessió.
Per tant, aquest condicionament es va complir. Però a mi no em
preocupa aquesta qüestió, a mi allò que em preocupa... podríem
parlar. A mi em preocupa i a més estic molt content, és que
vostès m’expressin clarament allà on estan, a quina part estan.
Vostès a favor d’aquella part d’Administració que no vol que
s’enderroquin 86 metres quadrats, vostès estan a favor
d’aquesta part d’Administració. 

També li diré una altra cosa, si vostè està acostumat a
esperar el Sr. Matas, jo no tenc motiu per esperar el Sr. Matas.
Si vostè està acostumat a esperar el Sr. Matas, jo no faig
esperar el Sr. Matas. A més li diré una altra cosa, la desgràcia
per a aquesta comunitat és que vostès mentre han esperat el Sr.
Matas han estat de genollons davant el Govern de Madrid. Si
no haguessin estat de genollons davant el Govern de Madrid
esperant el Sr. Matas per ventura a aquesta comunitat ens
aniria molt bé, en trens, en carreteres, en gasoducte, etcètera.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme.

I.7) Pregunta RGE núm. 567/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
re lativa a absència del conseller de Turisme al ple del passat
25 de febrer.

Passam a la setena pregunta RGE núm. 567, relativa a
l’absència del conseller de Turisme del ple passat de 25 de
febrer 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. Jo no
veig a ningú de genollons, allò que sí veig d’ençà de diumenge
són molt de nervis i molta por a l’altre costat, molts de nervis.
La setmana passada el conseller de Turisme no era present en
aquest plenari i un portaveu del Grup Parlamentari Socialista va
explicar que no era aquí per raons derivades del seu càrrec.
Volíem conèixer, el Sr. Crespí va explicar que eren raons
derivades del seu càrrec, voldríem conèixer quines eren
aquestes raons.

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):
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Gràcies, Sr. President. Dia 7 de febrer vaig enviar a la
presidència d’aquest Parlament una carta explicant la meva
absència durant aquesta setmana. És a dir, les meves raons de
no ser present dimarts davant del ple eren raons personals d’un
viatge privat. 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. Queda
molt demostrat que quan el Sr. Crespí va qualificar
d’impresentable l’actitud d’aquest portaveu, qui realment era
impresentable era ell quan ens va mentir públicament en aquest
Parlament dient que eren raons derivades del seu càrrec. Avui
ens han confessat que eren raons particulars, alguns han dit
que era per anar als carnavals de Venècia, jo només puc sentir
davant això naturalment sana enveja, Sr. Conseller, de que
vostè anés als carnavals enlloc de ser aquí complint la seva
obligació. 

Miri, tenim 8 plens, 8 setmanes, vostè havia tengut el mes
de gener, tendrà el mes d’abril, el mes de maig, de juny, de juliol
per agafar vacances i molta estona més que en tendrà per
agafar-les. Vostè troba que hi ha algun menyspreu tan
important com aquest que vostè ha fet d’anar-se’n durant uns
setmana de plenari i d’activitat parlamentària de vacances, de
viatge privat? Sobretot quan des de l’oposició li demanem
explicacions un dia i un altre damunt un tema tan polèmic com
aquests que estan centrant l’atenció durant aquests dies. Jo
vull recordar no fa molt que en el Congrés dels Diputats els
seus companys del Partit Socialista varen muntar un guirigay
perquè el Sr. Rato i el Sr. Aznar no havien comparegut a una
sessió de control i eren de viatge oficial, eren de viatge oficial.
I vostè resulta que ha de venir aquí només 8 dimarts, jo si vostè
és a una fira, o si és a l’estranger o firmant un conveni de
colAlaboració amb l’Administració central no li ho criticaré mai,
però que vostè deixi de venir aquí a rendir comptes de la seva
actuació i a posar-se a disposició del control de l’oposició
perquè està de vacances o de carnavals per Venècia, em sembla
senzillament un insult a aquest Parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, jo el vaig avisar amb
temps, vostè va aprofitar per posar, no una ni dues, sis
preguntes, jo crec que és una falta de cortesia i d’elegància per
part seva, però com que aquí vostè ve a fer embull, jo li vull
donar un consell, ja és la darrera pregunta d’avui i li vull donar
un consell: és a dir, jo veig que mentre vostè ve a fer embull i es

baralla amb mi, un altre del seu partit, càrrec que acaben de
nomenar, fa la seva campanya, es prepara per al futur, un altre
es fa pacifista, i em fa la impressió que tot  déu s’està colAlocant
per al futur, i mentrestant vostè es baralla amb mi. La impressió
que em fa és que mentre els altres es mengen l’arròs a vostè
l’envien a cercar sifons, i crec que valdria la pena que ho miràs,
això.

Moltes gràcies. 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Crespí... 

(Continua la remor de veus)

I.8) Pregunta RGE núm. 571/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Cerezo i Mir, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a 300 pacients que al principi de legislatura estaven al
manicomi.

Passam... Passam a la vuitena pregunta, 571, relativa a 300
pacients que al principi de legislatura eren a l’Hospital
Psiquiàtric, que formula la diputada Sra. Maria Cerezo i Mir, del
Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. CEREZO I MIR:

Gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada en sus
propios términos. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Cerezo, miri, s’han creat places de
mitja estada comunitàries, per a persones, evidentment, 28
places. S’han creat places en es Vivero, Son Gibert, 28 places.
Residència rural d’Inca, que dimecres dia 5 s’obre, 15 places.
S’han enviat als seus domicilis particulars i a residències
comunitàries, tal com la de Felanitx i la de la Bonanova, 50
places. El pis d’Inca, de propera obertura, ja està pràcticament
enllestit, 3 places. En el pis de Creu Roja, 4 places. En el grup
comunitari de Serralta, 21 places. En el psicogeriàtric, de
propera obertura el mes d’abril, 76 places. A la unitat nova
d’estada breu dins l’àrea de salut mental, 30 places. Tot nou,
Sra. Cerezo. A la unitat àrea psiquiàtrica de llarga estada i mitja
estada, 44 places. 

Hi ha hagut defuncions, Sra. Cerezo, i també hi ha hagut
noves entrades. Aquesta és la situació. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sra. Cerezo, té la
paraula.

LA SRA. CEREZO I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bé, un bon dia em vaig trobar dins la
casella aquesta publicació que diu “Tots junts ho feim
possible”, i ja més petitet, que no es llegeix gaire, “Avançam”,
i més petit encara “Avançam”, més avall. Bé, vaig cercar dins el
territ ori que jo conec un poc quins eren aquestes fites
aconseguides, i en què s’havia avançat. Vaig trobar la pàgina
42, que diu “salut mental”, i ja a la primera línia em vaig quedar
amb la boca oberta, perquè com és natural hi ha dues columnes
comparatives, una diu "Insalud" i l’altra diu "ib-salut", i ja vaig
quedar a la primera línia: 300 pacients al manicomi i cap pacient
al manicomi.

Bé. La gent en general diu: “Los milagros serán cosa del
tiempo bíblico; no existen los milagros, ahora”. Por favor, los
milagros existen y están en la Conselleria de Sanidad
ubicados, hasta el punto de que si esta publicación es toda
tan milagrosa como esta primera línea que he leído en salud
mental, nos encontramos ante la historia sagrada del Pacte.
Bien, pero antes de seguir adelante quiero..., ¿a qué lugar
físico se refiere la Sra. Consellera cuando habla de
manicomio? Esta es una palabra yo diría un poco,
recordando a Lope de Vega, que dice que al vulgo hay que
hablarle en necio. Entonces usted, utilizando esta palabra
vulgar, piensa que el vulgo la captará mejor, pero se
equivoca, usted no es Lope de Vega y el vulgo no es el del
tiempo de Lope de Vega. El vulgo entiende, el vulgo sabe
decir hospital psiquiátrico, el vulgo sabe decir residencia;
tiene hoy en día otra nomenclatura no tan agresiva como la
de usted. 

Pero en fin, vamos a ver, vamos a buscar otros datos. Aquí
tengo, yo he hecho un seguimiento porque yo sí quería que
entre tots junts avanzáramos; sí que lo deseaba y aquí he
salido al ruedo, que no es muy agradable y saldría bastantes
veces si tuviera ocasión. Existía un piso, había 22 personas
en pisos asistidos, había un primitivo piso tutelado con
cuatro enfermos; había un segundo..., usted luego abrió
cuatro pisos con 8 enfermos, 4 y 8 son 12, que usted me
recordó que no sabía sumar y creáme que me he repasado
bien la tabla... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cerezo; el seu temps està esgotat.

LA SRA. CEREZO I MIR:

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera de Sanitat, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Miri, jo comprenc, Sra. Cerezo, que
vostè és d’una illa que jo estim molt, que és Menorca, i que no
comprèn el que li dèiem aquí a allò que vàrem trobar, i aquí ho
vàrem trobar i li dèiem una cosa molt clara i molt llampant, que
era “sa loqueria”, a mi em sap molt de greu que vostè no ho
comprengui. Em sap més greu, Sra. Cerezo, que vostè no
reconegui tot  l’esforç que s’ha fet des d’aquest govern de
progrés quant a la salut mental comunitària i quant a la
implantació que jo li he acab d’esmentar. El que passa és que
pareix que a vostè li sap greu que aquest govern avanci, pareix
que li sap greu que aquest govern vagi fent coses. 

Jo només li diria una cosa: miri, li recomanaria que llegís la
premsa anterior, d’aquests dies, que ha vengut la senyora
ministra del PP, seva, que demana un consens per a la sanitat,
un consens al qual des del Grup Socialista a Madrid sempre
s’ha donat suport, cosa que vostès, per molt que digui que
sempre estan al meu costat, a mi ja em fan ganes de riure,
perquè la veritat és que no hi han estat mai. No hi han estat mai
perquè ni tan sols volen recordar tot  el que li acab de dir a la
primera resposta, Sra. Cerezo; això és clar i llampant, això és
realitat, això no és fum. Que li sap greu que jo li digui que les
persones, quan jo vaig arribar a la conselleria, no tenien
dignitat, que no tenien autonomia... 

EL SR. PRESIDENT:

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

I.9) Pregunta RGE núm. 568/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cost de la reparació del vagó accidentat a sa Pobla.

Passam a la pregunta número 9, RGE núm. 568, relativa a
cost de la reparació del vagó accidentat a Sa Pobla, que formula
l’Hble. Diputat  Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Quetglas em feia senyes,
senyores i senyors diputats, de dir “Què vols, amb aquesta
pregunta?” Ja ho veurem, tranquil; no vull embulls ni vull que
vostè faci de sifoner, com el Sr. Celestí intenta acusar-nos, que
alguns de nosaltres feim de sifoners.

Sr. Quetglas, em pot  dir exactament quina és la part que ha
cobert l’assegurança dels mals del vagó que es va accidentar
a Sa Pobla?

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):
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Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
resposta és clara i directa: cap part. Cap part  perquè no hi ha
assegurança del material mòbil ferroviari. És una decisió que
SFM va prendre l’any 1994 a la seva constitució, a la vista del
balanç entre primes i avantatges, i que l’any 2002, amb un
estudi que es va fer per veure si valia la pena fer-ho, es va
ratificar. Per tant és una decisió correcta que tenen altres
companyies ferroviàries, i per tant no hi ha hagut cap part de la
qual s’hagi fet càrrec l’assegurança perquè no hi ha
assegurança sobre aquesta qüestió.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies. Jo crec que és bo que tots els ciutadans de
Balears sàpiguen que no estava assegurat el vagó, però crec
que també estaria bé, Sr. Conseller, que ens digués, si pogués,
a veure si vostès tenien qualque documentació, qualque
informe de fa una sèrie d’anys que els recomanava que
assegurassin els vagons, i si no és així no passa res, i si ho és
seria greu.

Moltíssimes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. 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. No tenc cap coneixement , ningú no
m’ha manifestat que hi hagi cap constància d’una
documentació com la que vostè diu. Al contrari: allò que
manifesten és que l’any 1994 es va fer un estudi que es va
ratificar l’any 2002. Les xifres són bastant clares: el material
mòbil d’SFM està valorat en devers 30 milions d’euros, una
prima per assegurar això seria de 240.000 euros anuals amb una
franquícia de 150.000, la qual cosa vol dir que cada 5 anys es
podria comprar una locomotora nova. Està fora de les
expectatives i de les probabilitat d’accident, i per tant no és
racional fer l’assegurança, i li vull dir que això és el que fa la
companyia FEVE, això és el que fa la companyia RENFE, és a
dir, quan hi ha una capacitat per fer front i els riscos són tan
petits que no paguen la prima d’assegurança, la decisió racional
és no assegurar.

Miri, si haguéssim estat pagant primes d’assegurances des
de l’any 94 hauríem pagat sis vegades més del que ha estat el
cost de l’accident derivat de Sa Pobla. Per tant és una decisió
racional no assegurar. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 569/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a terrenys "Flamingo" a ses Salines d'Eivissa.

Passam a la pregunta número 10, RGE núm. 569, relativa a
terrenys Flamingo a Ses Salines d’Eivissa, que formula l’Hble.
Diputat  Sr. Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. La pregunta és en quina situació es
troba l’expedient d’adquisició dels terrenys que es coneixen
vulgarment com a Flamingo en el parc de Ses Salines. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat  Cardona, li
explicaré, a vostè, què és una cosa: el sifoner és el que fabrica
sifons; una altra cosa és anar a cercar-los mentre els altres es
mengen l’arròs.

Primer, vostè és d’Eivissa i deu saber..., primer li diré que no
és Flamingo, és Los Flamingos, és a dir, ja hauríem de tenir
aquesta precisió de coneixement precís del tema. I l’expedient
es troba en una fase inicial, perquè el que va aprovar el Consell
de Govern era iniciar l’expedient, i en aquest moment s’està
recaptant informació per poder anar completant i continuant
aquest expedient. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Bé, idò, continuarem amb les
precisions, ja que no em vol explicar quina és la situació
d’aquest expedient. Dir que està en una fase inicial és com dir
que l’estan treballant, i això és no contestar res. 

Miri, aquests terrenys, Sr. Conseller, per a mi fan olor a Son
Serra de Marina, per a mi fan olor a Son Serra de Marina, dic jo;
i dic això perquè són uns terrenys que no es poden edificar, hi
ha una sentència que diu que..., o la pretensió dels promotors
no es podien edificar i no se’ls ha deixat edificar i, en canvi, el
Govern, per invertir amb l’ecotaxa, això que queda tan bé, han
volgut gastar-se allí o estam parlant de 100 milions de pessetes
sobre aquests terrenys. Clar, ha explicat vostè allò de Son Serra
de Marina, i supòs que en la mateixa tònica he arribat a la
conclusió de quin és el motiu, i està molt ben pensat: “miri,
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nosaltres compram edificabilitat; a Son Serra de Marina hem
comprat edificabilitat” i ara a Los Flamingos compren
edificabilitat, i per evitar qualsevol tipus de conflicte, com que
hi ha plets, “evitarem això i comprarem”. 

Vostè sap que en el Consell d’Eivissa hi ha més de 200
contenciosos sobre llicències conflictives que vostès han
denegat? Pensen comprar també tots aquests terrenys on hi ha
un senyor que demana una llicència i se li denega? Clar, escolti,
vostè sap que el pacte amb les moratòries que ha imposat ha
paralitzar una urbanització just davant Vila que val mils de
milions?, també la compraran? 

Miri, jo crec que s’ha de ser bastant seriosos. Està molt bé
adquirir terrenys en els parcs naturals o fora d’ells per tenir sòl
públic, però sàpiguen què compren i, sobretot, no facin
bunyols, com deia alguna diputada fa un moment. Aquí en
aquest moment, a Eivissa, s’està intentant comprar un terreny
que no és edificable, i vostès estan pagant 100 milions de
pessetes o han ofert 100 milions de pessetes per aquests
terrenys. S’acosta molt a Son Serra de Marina. No sé si haurem
d’anar a comprar sifons o cava, ja veurem què es comprarà. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, no sap com li
agraesc que sigui l’únic que ha entès del seu greu grup que
nosaltres el que vàrem comprar a Son Serra de Marina era
edificabilitat; li ho agraesc moltíssim, perquè per primera vegada
qualcú ha estat rigorós amb aquest concepte.

Segona, olor. Olor, a mi em fa olor d’ajuntament del Partit
Popular, perquè resulta que dins un parc natural el Partit
Popular fa un edificable, olor a Partit Popular, i té unes normes
subsidiàries que, si les canviàs, indubtablement canviaria el
preu del solar, però no canvia les normes subsidiàries. Olor a
Partit  Popular. No es preocupi, vagi-se’n a la carpa que tenim a
Sa Faixina i miri què és el que es posa a Los Flamingos, i es
posa específica que hi ha uns contenciosos i, per tant, està
pendent d’aquests contenciosos acabar aquest expedient.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. 

I.11) Pregunta RGE núm. 570/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a dessaladora a Santa Eulàlia d'Eivissa.

Passam a la pregunta número 11, REG núm. 570, relativa a
dessaladora a Santa Eulària d’Eivissa, que formula l’Hble.
Diputat  Sr. Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Per quin motiu el Molt  Hble. Sr.
President del Govern no està d’acord amb la instalAlació d’una
dessaladora a Santa Eulària d’Eivissa? 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, perquè no és necessària.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, és curiós que
a Eivissa sigui necessari dessalar aigua depurada i els
ciutadans no puguin tenir aigua potable per poder beure. És
curiós. És a dir, vostè a Eivissa, a Eivissa ciutat, va enviar una
dessaladora modular perquè a Eivissa hi havia falta d’aigua. En
aquest moment a Eivissa ciutat estan bevent aigua salada per
mor que la dessaladora és insuficient i a més té avaries una rere
l’altra. Vostès s’excusen en el fet que amb la de Sant Antoni
n’hi ha prou, quan han de cobrir tota la zona sud de l’illa amb
aquesta dessaladora. Vostès no volen dar aigua a la zona nord
de l’illa, i per una mania absurda estan dessalant aigua bruta i
no permeten que els ciutadans d’Eivissa puguin aprofitar aigua
bona, en aquest cas. 

A vostès allò que els pica, vostès el que no poden suportar
és que hi hagi inversions de l’Estat a Eivissa. Vostès han
decidit que Eivissa ha de passar set i volen, passi el que passi,
que passem set, i en això s’equivoquen i molt, perquè gràcies
a Déu aquesta dessaladora es farà, encara que a vostè no li
agradi, Sra. Consellera, i haurà de suportar i haurà de tolerar que
a Eivissa hi hagi proveïment d’aigua, que hi hagi una connexió
que permeti que qualsevol avaria quedi coberta amb la
producció de les tres dessaladores, i que per una vegada
vostès no hagin pogut fer el seu gust.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):
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Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, miri, en primer lloc jo li
demanaria seriositat i responsabilitat, perquè tot  el que ha dit
aquí vostè evidentment no té res a veure com estan les coses,
sobretot el tema de l’aigua, a Eivissa. 

En primer lloc li he de dir que no és necessària aquesta
dessaladora per una raó molt clara, i és perquè no hi ha cap aval
ni estudi tècnic que digui que aquesta dessaladora és
necessària. Li vull recordar que la planificació hidrològica de les
Illes Balears la fa el Pla hidrològic; li he dit moltíssimes vegades
que en el Pla hidrològic de les Illes Balears, que vostès varen
aprovar i que aquest parlament va aprovar, que va aprovar el
Govern estatal fa aproximadament un any, no es parlava per a
res d’aquesta dessaladora.

En segon lloc no és necessària perquè en aquest moment
per al proveïment d’aigua de l’illa d’Eivissa s’està fent, com
vostè sap perfectament, una interconnexió entre les dues
dessaladores, la dessaladora existent d’Eivissa i la dessaladora
de Sant Antoni, que precisament el que pretén és que aquestes
dues dessaladores “maximitzin” la seva producció d’aigua.
Concretament li puc dir -vostè ho sap perfectament- que fins
ara la dessaladora de Sant Antoni només produeix un 30%, per
tant 8.000 metres cúbics dia, i que precisament amb aquesta
actuació que es fa per part del Govern de les Illes Balears, a
pesar, en alguns casos, del Govern estatal, idò permetrà 12
milions de metres cúbics dia, amb la qual cosa tota aquesta
aigua que es “maximitzarà” evidentment recull les demandes
que hi pugui haver d’aigua.

En segon lloc, o en tercer lloc, li he de dir, Sr. Cardona, que
vostè també hauria de saber que aquesta conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears fa una gestió hídrica no
només global, sinó amb seny i a mig i a llarg termini, i el que
pretenem amb aquesta interconnexió, a més, és guardar aigua,
que això és un concepte que vostès mai no havien treballat, i és
guardar aigua a l’aqüífer de Santa Eulària, amb la qual cosa en
els moments punta, sigui en els moments de l’estiu on hi ha
més consum, o sigui precisament quan hi ha sequera, es pugui
utilitzar aquesta aigua. Això, Sr. Cardona, és el que fa aquest
govern, a pesar del Govern espanyol i a pesar que el Ministeri
de Medi Ambient vol fer una dessaladora només per apujar els
preus als ciutadans d’Eivissa i només, també... 

(Remor de veus)

...per anar en contra d’aquest pacte, no perquè sigui per
seny, per prudència, per responsabilitat en el tema de gestionar
millor l’aigua de les nostres illes.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.12) Pregunta RGE núm. 572/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a trobada internacional de caça.

Passam a la pregunta número 12, RGE núm. 572, relativa a
trobada internacional de caça, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula. 

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Dia 23 de febrer vaig poder assistir a
Manacor a la diada del caçador, que és una mescla entre una
trobada i una fira, una fira cinegètica, i clar, vaig poder
comprovar com no hi havia cap representant del Govern de la
comunitat, i que tampoc no hi havia cap representant de la
Conselleria de Medi Ambient i, clar, a mi m’agradaria conèixer,
idò, quin pressupost ha destinat la conselleria a aquesta
trobada internacional del món de la caça.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, li puc contestar que cap
tipus de despesa econòmica ha destinat la Conselleria de Medi
Ambient a aquesta trobada. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Em pareix un poc lamentable, Sra.
Consellera, que a un acte com aquest no hi hagi participat la
conselleria en res. La comunitat autònoma -no fa falta que li
recordi- és la que té les competències en aquesta matèria.
Vostè, Sra. Consellera, és la que hauria d’intervenir; vostè, Sra.
Consellera, és la que hauria de dedicar una mica més d’esforç
i també de doblers a aquest món de la caça. 

Vostè té les competències però no té cap tipus de programa,
a no ser només temes de prohibicions i augmentar les taxes. No
sé, idò, per què el Govern ha de tenir les competències en
aquesta matèria si, a més a més de no dedicar-hi doblers,
tampoc no hi dedica cap tipus de temps. Crec s’ha equivocat
aquest pacte d’esquerres, crec que hagués estat molt millor
transferir la competència al Consell Insular de Mallorca, que
almanco aquest sí que ens consta que hi fa esforços. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sra. Consellera de Medi Ambient,
té la paraula. 
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LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. Diputat. Jo crec que vostè ha errat la pregunta;
m’hauria d’haver demanat què fa la Conselleria de Medi
Ambient, el Govern de les Illes Balears, pel tema de la caça, i el
que fa és molt clar -esper que m’ho demani un altre dia-, que és
precisament regular una activitat que evidentment practica
moltíssima gent, i en aquest sentit li puc dir que fa molt poc
temps vàrem signar un conveni amb la Federació Balear de Caça
precisament per poder dur una bona colAlaboració i per dur,
sobretot, unes bones pràctiques cinegètiques per part dels
caçadors, així com la Conselleria de Medi Ambient implicar-se
en temes com sembra, control de moixos, control de cabres, etc.

Per tant res no té a veure el que vostè m’ha dit respecte a la
pregunta que em feia, perquè com vostè sap aquesta trobada de
la caça va ser el Consell Insular de Mallorca que la va
programar, que la va fer i que la va dur endavant, i en aquest
sentit  crec que és un tema que només és el consell insular que
el va dur a terme, però no té res a veure amb el fet que la
Conselleria de Medi Ambient no faci res pel món de la caça. Fa
el que toca, que és regular aquesta activitat, ho fa, a més, en
colAlaboració amb els caçadors, que és la feina jo crec
responsable i seriosa que ha de dur a terme un govern en
aquest tema.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.13) Pregunta RGE núm. 563/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pla sociosanitari.

Passam a la pregunta número 13, RGE núm. 563, relativa a
Pla sociosanitari, que formula l’Hble. Diputada Sra. Francesca
Lluc Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, que té
la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Socialista
formulam aquesta pregunta perquè és veritat que durant
aquesta legislatura hi ha hagut moltes intervencions sobre el
Pla sociosanitari, però és bo també que ara que l’estam acabant
la consellera, tot  i que sabem que en un torn de pregunta el
temps és breu, ens pugui fer una mica de resum de com s’ha
desenvolupat durant aquesta legislatura, perquè aquí hem
sentit moltes crítiques per part del Grup Popular, però quan hi
ha coses int eressants a conèixer tal vegada les preguntes no les
formula el Grup Popular.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, tenim el Pla
sociosanitari que està ja en marxa i a ple rendiment, i li contaré
a partir d’aquí quines són les passes que s’han fet fins ara.
Primer de tot, crear una comissió mixta sociosanitària entre les
dues conselleries de Salut i de Benestar Social; aquesta
comissió mixta ha posat  en marxa el que són els hospitals de
mitja estada. La reconversió d’aquests dos hospitals, el Joan
March i el General, és una cosa molt important perquè hem de
recordar tots que fins dia 31 de març feien feina d’aguts en
aquesta comunitat autònoma i que a partir de dia 1 d’abril vàrem
començar la seva remodelació. 

Li he de dir que hores d’ara tenim 175 llits, repetesc, 175 llits
de mitja estada amb importants millores arquitectòniques, amb
un confort hospitalari i amb una convalescència que anomenam
número 3, que ja funciona a l’Hospital General. D’aquests 175
llits que li he explicat abans, 21 es dediquen ja a cures
palAliatives, i està prevista cap a primers del mes d’abril la
posada en marxa de 24 llits més a l’Hospital General per poder
fer cures palAliatives.

També hem preparat els hospitals de llarga estada, com són
l’Hospital de la Creu Roja i l’Hospital Joan March. S’han ajusta
al conveni que l’ib-salut tenia amb unes mesures de confort i
amb unes mesures de qualitat científica i humana que ens han
de permetre a partir d’ara disposar ni més ni manco, Sra.
Armengol, que de 140 llits de llarga estada complexa.

Mesures de relació amb els hospitals d’aguts? Els donam
molta d’importància, ja que són la clau perquè el funcionament
d’aquesta xarxa sigui efectiva. Hem instaurat dues grans unitats
de valoració sociosanitària a l’Hospital de Son Dureta i a
l’Hospital de Son Llàtzer. 

Mesures en relació amb atenció primària. Això també és una
passa importantíssima: s’ha reordenat tot  l’equip de suport
d’atenció domiciliària dotant-lo de més professionals, i també
s’han establert tots els mecanismes de coordinació amb els
hospitals de mitjana estada. També s’ha iniciat el procés de
relació amb totes les residències dependents tants de Benestar
com del Consell de Mallorca.

Per una altra banda el programa d’atenció sanitària a
l’exclusió social. He de dir que és la primera vegada que es fa
un estudi seriós en aquesta comunitat autònoma sobre quins
són els recursos necessaris per a aquest colAlectiu d’exclosos
socials. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. El seu temps està
esgotat. Sra. Armengol, no vol intervenir?
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I.14) Pregunta RGE núm. 564/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a guia de càncer ocupacional.

Passam a la pregunta número 14, RGE núm. 564, relativa a
guia del càncer ocupacional, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, que té la
paraula. 

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, voldríem saber quin
és l’objecte de l’edició de la guia del càncer ocupacional a
Mallorca i quins beneficis en termes de salut suposarà aquesta
edició per a Mallorca. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé, vostè sap molt millor que jo, si de
cas, que el càncer és un dels problemes de salut pública més
importants en els països del nostre entorn. Vull recordar que si
situam les persones que estan exposades, la població exposada,
pujam a uns nivells d’uns 25 i fins i tot un 30% de morts per
exposició de la seva salut a aquest càncer ocupacional; li he de
dir que per això s’ha fet aquesta guia.

Aquesta guia no només és a Mallorca, sinó que també és a
Menorca, a Eivissa i a Formentera. Per primera vegada aquest
registre ocup acional serà a totes les illes. Abans no existia així.
Aquesta publicació, Sr. Gascon, feta amb la Conselleria de
Treball i la Conselleria de Salut, té com a objectiu per primera
vegada conèixer quin és el patró geogràfic dels tumors que se
sospita que tenen un origen laboral. Per altra banda s’analitza
també la incidència dels principals càncers que es poden
relacionar amb una exposició laboral; i també per una altra
banda analitzar tots els agents cancinògens segons tots els
municipis.

Amb aquest estudi totes les institucions, tots els
professionals sanitaris, també tots els prevencionistes, també
els empresaris i treballadors, disposaran per primera vegada en
aquesta comunitat autònoma d’una eina més per poder lluitar
a favor de la salut i també per poder aconseguir una societat
més sana i més equitativa i també més justa.

Gràcies, Sr. Gascón. 

EL SR. PRESIDENT:

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

I.15) Pregunta RGE núm. 555/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Santiago Ferrer i Costa, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a formació continuada de les professions sanitàries.

Passam així a la pregunta número 15, RGE núm. 555, relativa
a formació continuada dels professionals sanitaris, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Santiago Ferrer i Costa, del Grup Parlamentari
Mixt, que té la paraula.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, la don per formulada en els seus propis termes. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Miri, Sr. Ferrer, les accions... Gràcies, Sr. President. Les
accions desenvolupades per la Conselleria de Salut i Consum
que permetran i permeten un desenvolupament de futur dins la
formació continuada a les Illes són les següents: La primera
acció fou crear la Comissió de formació continuada de tots els
professionals sanitaris de les Illes mitjançant el Decret 61/2000.
La segona acció és el conveni de la Conselleria de Salut i
Consum amb la UIB per a la creació d’una unitat docent per
poder desenvolupar tot  el que és el programa de formació
d’especialitat d’infermeria obstètrica i també ginecològica, o
sigui, les comares, Sr. Ferrer, que no existia abans. Jo ho vull
remarcar, ho vull recordar, que per primera vegada enguany es
podran formar en aquesta comunitat autònoma les comares per
a les nostres illes com a especialitat d’infermeria, que feia molta
falta.

Una altra tercera acció és un acord de colAlaboració amb la
Conselleria d’Educació i Cultura per poder ampliar tota l’oferta
de formació professional de grau mitjà i superior de la família
sanitària a les Illes Balears. Una quarta acció el desembre del
2002 és signar un conveni de colAlaboració entre la Conselleria
de Salut i la Universitat de Barcelona per tal de facilitar a tots
els estudiants de les Illes de medicina, de farmàcia i també
d’altres estudis de la Universitat de Barcelona en ciències de la
salut, per poder realitzar formació a tots els centres públics tant
d’atenció primària de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera.

Una cinquena acció fou crear el Decret 72/2002, pel qual es
crea l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la
Salut. Per una altra banda, també es creà el conveni amb la UIB
que se signà l’octubre del 2002, entre la UIB i la Conselleria de
Salut; aquest institut té com a un dels principals objectius
colAlaborar amb la formació universitària del personal sanitari i
potenciar, sobretot, programes de post-grau i de tercer cicle
dins les ciències de la salut.
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La sisena acció fou la creació de la Fundació Mateu Orfila,
d’investigació en ciències de la salut. La setena acció és que,
des de dia 1 de febrer del 2003, tots els professionals del servei
de salut tenen accés generalitzat ...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat, el seu temps està
esgotat. El Sr. Ferrer no vol intervenir.

I.16) Pregunta RGE núm. 565/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Sofía del Carmen Hernanz i Costa, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a estalvi en la impressió del BOIB.

La pregunta número 16, a la qual passam, està decaiguda
per l’absència justificada de la formulant de la pregunta, la
diputada Hernanz Costa, que està al Congrés dels Diputats de
Madrid defensant una proposició de llei d’aquest Parlament.

I.17) Pregunta RGE núm. 566/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a oficines d'ajuda a les víctimes del delicte.

Per tant, passam a la pregunta número 17, que és la 566 de
registre, relativa a oficina d’ajuda a les víctimes del delicte, que
formula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Diéguez i Seguí del Grup
Parlamentari Socialista, que té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, ¿qué resultado han
tenido las oficinas de ayuda a las víctimas del delito en Inca y
en Manacor? Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diéguez, més de 300 persones que
han estat víctimes de qualsevol tipus de delicte han rebut una
orientació jurídica que abans no tenien. Aquestes tres línies
resumeixen l’èxit aconseguit per les oficines d’ajuda a les
víctimes del delicte d’Inca i Manacor. L’oficina d’ajuda a les
víctimes del delicte de Manacor es va inaugurar l’any 2000, el
novembre del 2000; des de llavors, fins a l’any 2002, s’han obert
175 expedients que corresponen a delictes contra la llibertat
sexual, violència domèstica o consulta general d’assumptes
tant penals com no penals. Però aquests 175 casos són només
els expedients oberts, hi ha hagut moltes més consultes
algunes de les quals merament informatives no han donat peu
a l’obertura d’un expedient. Si ens fixam en el número de
persones ateses, es pot  dir que són més de 220 les que han
passat per l’oficina de Manacor.

Pel que fa a Inca, l’oficina es va obrir el mes de novembre
del 2001; des de llavors, els expedients oberts han estat 77.

Quant al número de persones que han estat, han estat més de
120 les que han passat  per l’oficina i han rebut atenció
específica i adequada de la seva consulta.

Aquestes xifres demostren que el Govern de les Illes Balears
va saber detectar que existia una necessitat real d’obrir oficines
d’ajuda a víctimes del delicte a la part forana, perquè vull
recordar que abans només existien les oficines a Palma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Diéguez, no
vol intervenir.

I.18) Pregunta RGE núm. 573/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a disfuncions a les bases i als temaris per al proveïment de
llocs de feina a l'IBANAT.

Doncs, passam a la pregunta número 18 i darrera del torn de
preguntes d’avui, que és la 573 de registre, relativa a
disfuncions a les bases i temaris per al proveïment de llocs de
feina a l’IBANAT, 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. Al Partit  Popular ens interessa
conèixer, senyores i senyors diputats, quines són les
disfuncions a les bases i temaris del concurs del cens que les
comissions tècniques avaluadores posaren en coneixement de
l’empresa pública IBANAT i que feren que la conselleria
decidís suspendre aquesta convocatòria. Ens interessa
conèixer, idò, senyora consellera en què s’han modificat els
temaris, en què s’han modificat, si s’han modificat, els barems
de mèrits, en què s’han modificat també les proves per a la
selecció; en definitiva, quines són les equivocacions que hi
havia en aquesta convocatòria i també saber què ha canviat,
què és el que ha canviat, Sra. Consellera?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, en primer lloc, per a la
seva informació, dir-li que hi va haver unes modificacions,
efectivament, però que dia 18 de febrer es varen publicar
novament les bases, els temaris, la relació de places vacants en
els taulers d’anuncis de l’empresa; que ja ha acabat el termini
de presentació d’instàncies; que, a més, s’han presentat les
mateixes persones que a la primera convocatòria i per tant
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aquest a qüestió ja està finalitzada i ja, en aquest sentit, podem
dir que ja s’ha fet tota la tramitació pertinent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. No puc dir el mateix a la Sra.
Consellera, però és costum aquí que demanen coses i ens
contesten el que vulguin no, no ens contestin res. Vostè, Sra.
Consellera, no m’ha contestat a res del que jo li he demanat.
Vostè me diu que s’ha fet una altra convocatòria i jo ho sé i la
tenc a les meves mans aquesta altra convocatòria, jo la tenc;
però jo el que li deman és que vostè expliqui per quins motius
ha hagut de canviar i ha hagut de modificar aquesta
convocatòria? Quines equivocacions hi havia? Que expliqui
què és el que ha modificat i que expliqui també, si ho pot
explicar, per què també vostè amaga, almenys no m’ho ha dit
perquè no ha dit res, però jo li puc demanar per quins motius va
canviar idò els membres de la Comissió Tècnica Avaluadora?
És a dir, aquesta Comissió Tècnica Avaluadora que li ha fet la
denúncia vostè va i després la canvia, i així ha canviat el
president, secretari i vocal de la Comissió Avaluadora. Per
exemple, coses que vostè aquí no diu, jo li deman: quins són
aquests motius? Vostè no ho vol dir, bé, és evident Sra.
Consellera que vostè no explica res mai.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Dip utat, en primer lloc,
evidentment no ha acabat la pregunta, el que li he explicat és
una qüestió que vostè ha dit malament que és que s’havia fet
una nova convocatòria, que ja s’ha acabat tot aquest
procediment i senzillament el volia informar de manera correcta.
Veig que vostè ho sap, perquè deu tenir informació
privilegiada.

En segon lloc, a IBANAT, precisament, com a totes les
empreses públiques, almanco les que gestiona la Conselleria de
Medi Ambient, és per primera vegada que els funcionaments es
fan com toca, es fan d’una manera correcta, es fan concursos
públics i en aquest sentit  n’estic molt satisfeta. Però anem als
fets concrets que, evidentment, li respondré, no faltaria més,
que hi ha hagut una sèrie de modificacions. Dir-li, molt
breument, esper tenir temps, que dia 27 de novembre el consell
d’administració d’IBANAT va aprovar les bases, barem de
mèrits i temaris del concurs del cens, i per primera vegada es

realitzava en aquesta empresa, la qual cosa crec que és un
avanç importantíssim tenint en compte que IBANAT en molts
casos hi havia qüestions que no estaven prou clares de com
s’estaven fent les contractacions.

En segon lloc i posteriorment en base a aquest acord, hi va
haver tres motius molt clars pels quals es va veure que hi havia
unes certes qüestions que s’havien de modificar per millorar i
sobretot per evitar qualsevol tipus d’impugnació que es podria
donar remotament. En primer lloc, li he de dir que les proves per
a categoria professional es varen analitzar de manera detinguda,
n’hi havia cinc i es va considerar que eren excessives i
dificultoses per als objectius que estaven dissenyades i es va
considerar que eren suficients tres, que ara no diré perquè crec
que no tenc temps, i es va decidir eliminar les esmentades
bases, prèvia negociació i acord amb el comitè d’empresa. Es va
observar un error material a la suma dels punts del barem de
mèrits, a l’annex II, que també es va revisar i es va acordar per
part  del comitè d’emp resa. En tercer lloc, el programa del temari
aprovat en el consell va sofrir adaptacions que, precisament, va
demanar el comitè d’empresa perquè s’hi adaptassin més el que
eren realment els seus llocs de feina.

Per tant, tot  el que s’ha fet ha estat per millorar, per
demanda i per, a més, acord amb el comitè d’empresa, i
precisament per fer possible que una empresa pública com ...

EL SR. PRESIDENT:

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

II. Moció RGE núm. 518/03, presentada pel Grup
Parlamentari  Popular, relativa a política turística del Govern;
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 105/03.

Amb aquesta pregunta queda tancat el torn de preguntes i
passam al punt següent de l’ordre del dia, que és la moció de
registre 518, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a política turística del Govern, derivada del debat de la
InterpelAlació 105. Per defensar la moció, el diputat Sr. Joan
Flaquer, en nom del Grup Parlamentari Popular, té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament, fa dues setmanes vàrem tenir ocasió d’interpelAlar
el Govern sobre la política turística i naturalment vàrem tenir
ocasió de fer un repàs no només d’aquesta política, sinó,
sobretot, dels objectius que es varen plantejar a principi
d’aquesta legislatura i dels resultat que, a finals de la
legislatura, podíem observar en relació amb aquesta política.

Del debat que vàrem tenir, nosaltres hem presentat una
moció que avui defensam en aquesta cambra, que consta de
tres punts distints i que són les conclusions a les quals hem
arribat naturalment, com a conseqüència d’aquell debat.

Al primer punt de la moció feim constatar de manera clara el
fracàs de la política turística duita a terme pel Govern de les Illes
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Balears en aquesta legislatura, sobretot si es tenen presents els
objectius que es varen marcar en el seu dia i que es poden
contrastar amb els fets i amb les dades que avui disposam.
Efectivament, hi ha tres punts importants que manifesten i
posen ben a les clares aquest fracàs: en primer lloc, la
disminució del nombre de turistes, una disminució progressiva
i contínua, cada vegada més accentuada i que, a més, s’ha
produït  no només dins el que és l’oferta no reglada, que era el
que pretenia el conseller i així ho va explicar fins i tot a les
seves primeres compareixences en aquest parlament; sinó que,
fins i tot, com deia, la disminució s’ha produït  de manera més
especial i més incident a tot  el que és l’oferta d’allotjaments
turístics reglada.

Avui mateix podem comprovar en els mitjans de
comunicació com s’està informat que l’oferta reglada ha
davallat molt més, quant al nombre de visitants, que l’oferta no
reglada, amb totes les conseqüències i totes les derivacions
que això també té, per exemple, a efectes de l’impost sobre
estades turístiques, en la mesura que, com tots vostès saben,
precisament no el paguen aquells que formen part de l’oferta no
reglada que és l’única que aguanta el tipus, que és l’única que
no disminueix a la velocitat que ho fa l’oferta reglada.

En segon lloc, juntament amb la disminució del nombre de
turistes, hi ha una disminució real també de la despesa turística
i conseqüentment dels ingressos turístics en aquestes illes. És
simptomàtic que en el mes de març de l’any 2003 el conseller de
Turisme encara no ens hagi presentat els resultats de la
despesa turística de l’any 2002. Altres anys es presentaven els
resultats, un avanç dels resultats en el mes de novembre,
desembre del mateix any; ara estam ja en el mes de març de
l’any següent i no se’ns diu quina és la despesa turística de
l’any 2002. I no se’ns diu senzillament perquè és vertaderament
negativa. Tenim ja els estudis de la Universitat, tenim els
estudis de Sa Nostra que parlen d’un 7% menys en relació amb
l’any anterior.

Jo crec que és evident que aquesta disminució real de la
despesa turística, aquesta disminució dels ingressos turístics,
és fruit naturalment que han vengut menys turistes, 800.000
turistes menys, ho dèiem a la interpelAlació, a una mitjana de
6.000 pessetes diàries són 48.000 milions de pessetes, si se
suma una estada mitjana de 10 dies per turista. Jo crec que això
fa que estiguem davant un empobriment progressiu del nostre
model econòmic que, naturalment, és també fruit d’una política
erràtica, d’una política desencertada del Govern d’aquestes
illes. A més, aquest menor nombre de turistes i aquesta menor
despesa turística no ha vengut acompanyada de més qualitat,
sinó tot  el contrari, s’han dimonitzat determinats sectors o
determinats segments del turisme que poden dur i atreure un
turisme de qualitat, i per tant, jo crec que els objectius han
fracassat estrepitosament. Tot això es tradueix, a més, amb més
atur; davallada de les xifres del comerç, perquè al cap i a la fi,
com hem insistit durant moltíssimes de vegades, qui paga
realment aquesta política turística, aquestes desencertada
política turística, no és l’empresari, no és l’hoteler, sinó,
sobretot, els treballadors que veuen minvades les seves
condicions laborals i també tots aquells sectors econòmics que
viuen envoltant el turisme, com és el comerç, que ha vist

davallar de manera progressiva també els seus ingressos i les
seves rendibilitats.

Finalment, per constatar aquest fracàs, l’estacionalitat.
L’estacionalitat havia de ser la gran bandera, la gran lluita
d’aquest govern i ha estat el fracàs més rotund i el fracàs més
absolut. Estam al mes de març i estam absolutament plans
d’activitat econòmica, estam absolutament plans d’activitat
turística, no hi ha activitat turística a les zones. En aquests
moments l’estacionalitat cada vegada és més accentuada, cada
vegada concentram més tota la utilització dels nostres recursos
a uns mesos punta d’estiu, i això és degut també a una política
promocional inadequada: es va desestimar una feina a les
legislatures anteriors; és fruit també d’una política sectària i
revengista contra determinats sectors, com el Foment del
Turisme, que s’han atrevit a plantar cara i a criticar les
polítiques del Govern, i això ha suposat que els llevassin
programes com el d’Hivern a Mallorca, que havien anat
funcionant adequadament durant els darrers anys.

La moció, però, a més de constatar aquest fracàs, constata,
en segon lloc, la falta absoluta de diàleg i de consens que ha
caracteritzat el Govern d’aquestes illes durant aquesta
legislatura. I això, com he dit ja moltes vegades, que el Sr.
Antich va fer proclama inicial d’un govern de diàleg i d’un
govern de consens, i no només al principi de la legislatura sinó
que, fins i tot, al seu darrer acte oficial, a l’acte de la diada, vaig
poder escoltar, de boca del Sr. Antich la necessitat que tenen
els polítics d’escoltar la societat, la necessitat que tenen els
polítics de parlar de consensuar amb els distints sectors
socials. Bé, idò, això, això que se’ns va prometre a principis de
legislatura i això que se’ns reafirmava al final de la legislatura ha
brillat per la seva absència.

Difícilment podrem veure relacions tan difícils, tan tenses
entre un govern i un sector, com el que ha passat  en el món del
turisme. I per tant, jo crec que també és ocasió que aquest
Parlament lamenti profundament aquesta manca de diàleg i
consens duit a terme per part del Govern.

I finalment, a la moció també reprovam, pretenem reprovar
l’actitud del conseller de Turisme en les seves relacions amb
aquest Parlament. Jo crec que ha quedat demostrat públicament
les vegades que aquest conseller ha faltat a la veritat al
Parlament; les vegades que aquest conseller ha informat de
manera falsa o incompleta els grups parlamentaris; ho va fer, en
primer instància, en relació amb la colAlaboració d’una empresa,
Paradigma, amb el Govern, va contestar primer que no havia cap
tipus d’acord de colAlaboració amb aquesta empresa, Paradigma,
per a després haver de reconèixer, donada la insistència de
determinats mitjans de comunicació i del propi Grup
Parlamentari Popular, que sí efectivament els havia contractat.
Primera mentida del Sr. Alomar.

En segon lloc, el Sr. Alomar ens va dir que no tenia cap
tipus de relació la Conselleria de Turisme amb el Sr. Xavier
Roig, conegut com a assessor del Sr. Maragall, del Partit
Socialista de Catalunya; ens va dir que no hi havia cap relació.
Posteriorment es va tornar a demostrar la segona mentida del
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Sr. Alomar: el Sr. Xavier Roig havia estat contractat per la
Conselleria de Turisme i per l’IBATUR.

En tercer lloc, el conseller de Turisme ens va dir que en
relació amb l’existència d’un agroturisme ilAlegal, propietat  del
seu director general de Coordinació Turística, ens va dir que,
segons les notícies de la conselleria, no hi havia activitat
turística en aquest establiment, resposta oficial del conseller de
Turisme. Idò, tercera mentida del conseller en aquest Parlament,
perquè hem pogut comprovar, amb actes d’inspectors, que,
efectivament, s’havien desplaçat a aquest establiment i havien
constatat l’existència d’activitat turística en aquest establiment.
Tercera mentida.

I la quarta i fins al moment darrera mentida, perquè ja se sap
que quan un diu mentides acostuma a ser reincident, com és el
cas del Sr. Alomar, la darrera és la de dir aquí, a un Ple d’aquest
Parlament, al Sr. Buades, contestant el Sr. Buades, que no
coneixia l’existència d’una advertència de la Demarcació de
Costes en relació amb els apartaments de Son Serra de Marina.
Va dir que no ho coneixia, avui ja ha reconegut públicament
aquí que efectivament ho coneixia i que constava a l’expedient.
Quarta mentida del conseller.

És difícil trobar un conseller tan mentider en tota una
legislatura. I si a això se li suma el seu menyspreu al Parlament,
fugint de les seves obligacions, anant de viatge particular, de
viatge personal, sigui de carnavals, sigui allà on sigui, quan
aquí hi ha activitat parlamentària, precisament quan els
membres del Govern han d’estar a disposició del control, del
dret que tenim al control, per part  dels grups de l’oposició, fa
que naturalment difícilment hi hagi una ocasió tan clara en
aquest Parlament per reprovar l’actitud d’un conseller, almanco
en les seves relacions amb aquesta cambra.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que ara en aquest
moment de sortir a respondre al portaveu del Grup Parlamentari
Popular estic una mica despistat, no sé si encara estam al torn
de preguntes, avui que hi ha hagut un torn tan absolutament
llarg i que han anat bona part  d’elles destinades al conseller de
Turisme, si estam davant una interpelAlació, que supòs que no
perquè això fa dues setmanes que això es va proposar, o on ens
t robam. I dic això, per què? Perquè suposadament, després
d’una interpelAlació, i quan es fa una moció, sobretot quan la fa
un grup parlamentari de 28 diputats, un esperava que aquí es
fes alguna proposta; que si no estan d’acord amb la política
turística que s’ha dut per part del govern del pacte de progrés,

el Grup Parlamentari Popular, que aspira a guanyar les
eleccions, que aspira a governar, en digui, bé, nosaltres faríem
tal cosa i tal altra; no, com és bastant habitual en ells, cap ni
una sola proposta, cap ni una. Això sembla ser encara la
interpelAlació, les preguntes, els atacs al conseller, però cap ni
una sola proposta. Realment és sorprenent per part del Grup
Parlamentari Popular.

I la veritat, jo crec que això obeeix a una tàctica que s’ha dut
tota aquesta legislatura, recordem els atacs, la campanya que es
feia, fortíssima, en contra de l’ecotaxa. Ara, una vegada que es
veu que l’ecotaxa no ha representat els problemes que se
suposava que havia de representar, que la major part  dels
hotelers abonen l’ecotaxa sense problemes, que ha tengut
reconeixements internacionals, ara ja no es parla de l’ecotaxa,
sinó que es va a l’atac directe i personal contra el responsable
polític de la conselleria que ha hagut d’aplicar aquesta ecotaxa.
I curiosament, la intervenció del portaveu popular, que jo crec
que no ha dit moltes coses noves i, com deia abans, ni una sola
proposta en positiu, de qui aspira a governar, de qui tal vegada
voldria tornar a ser conseller de turisme, jo, per citar, per
apuntar-me a una de les afirmacions que ha fet per demostrar
aquest estat catastròfic, primer està mirant el mes de març i no
hi ha activitat econòmica, no hi ha activitat turística; a vostès
els sorprèn que aquest mes de març, amb el que està plovent no
hi ha massa activitat turística, els sorprèn? A mi, personalment,
no em sorprèn, me sorprendria tot el contrari.

Bé, anant als punts concrets de la moció del Grup
Parlamentari Popular, que parlen de la disminució del nombre de
turistes, la veritat és que, una vegada més, fan aquesta
constatació simple, evident, que hi ha hagut una disminució del
nombre de turistes, no una disminució tan catastròfica com
havien anunciat moltes vegades, però tot això ho carreguen al
compte del Govern i del conseller corresponent. Sembla ser que
fets com l’11 de setembre, que la crisi alemanya, com aquests
tambors de guerra que sonen en aquests moments i que tenen
com a solista important el Sr. Aznar, bé, solista principal al Sr.
Bush, però el Sr. Aznar hi contribueix, tot això no té res a veure
que hi hagi hagut una disminució de turistes, una disminució
que, bàsicament, s’ha produït  en els llocs on els turistes arriben
en avió, o sigui, a les Illes Balears o a les Illes Canàries, també.
Tot això no té res a veure, tot ha estat una qüestió d’aquest
govern del pacte de progrés.

Però és que és més, a finals dels anys noranta va haver-hi
un creixement espectacular per molts diversos motius, entre
d’altres perquè en aquells moments d’alguna manera teníem
prestats uns turistes que havien renunciat a altres destinacions
perquè hi havia situacions conflictives i venien a les Illes
Balears, dic entre d’altres, no era l’única. I ens trobam a finals
dels anys noranta amb una situació excepcional i havent batut
tots els rècords possibles de turistes. És que vostès pensen
que aquella situació era possible de mantenir per la situació
internacional, per la situació dels mercats turístics, però, a més,
era bo que es mantengués tenint en compte l’efecte que té el
turisme sobre els nostres recursos o sobre el nostre territori?
Nosaltres pensam que ni era possible per la situació dels
mercats internacionals, però que, a més, no era una situació
desitjable. Desitjable és una estabilització del número de
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turistes, no el creixement continuat i anar donant passes per
modificar el nostre model turístic, de manera que no sigui tan
agressiu com ho ha estat fins ara i que l’única possibilitat de
crear llocs de feina i de viure del turisme sigui el creixement
continuat cada any i amb més destrucció dels recursos.

Per tant, nosaltres pensam que hi ha hagut un
comportament acceptable de les Illes Balears com a destinació
turística, que ha suportat bé la crisi provocada per aquests
esdeveniments internacionals, que estam en una situació
semblant a altres destinacions, ja dic que el turisme hi arriba per
la mateixa via que arriba a les Illes Balears, i que realment no es
pot  deduir dels resultats del turisme de l’any passat cap
situació catastròfica ni de lluny per a les Illes Balears.

En el segon punt  parlen de manca de diàleg i de consens. Jo
aquí diferenciaria, perquè el consens no s’aconsegueix només
perquè hi hagi una part que dialogui si l’altra no vol escoltar. Jo
estic convençut que la pròxima legislatura, governi qui governi,
i també estic convençut que governarà el pacte de progrés, hi
haurà més diàleg per part  dels representants empresarials que
aquesta legislatura no han volgut dialogar, perquè o bé haurien
tornat els seus, cosa que crec que no passarà, o bé
comprendran que ja s’han d’entendre amb el govern que ha
elegit la majoria del poble de les illes.

I per últim, la reprovació. Home, jo, la reprovació podria
entendre-la que aquí es fes per la seva política turística, però
que en els motius de la reprovació no es diu ni una sola paraula
de la política turística, sinó de l’actitud davant el Parlament. Jo
crec que en el tema de l’absència del conseller de la setmana
passada, ha estat explicat, hi estaran d’acord o no, en qualsevol
cas vostès sabien que no hi seria i varen presentar les seves
preguntes. I anem a les mentides i a la manca de documentació
que diuen, que ja dic, no té res a veure amb la seva política
turística, en tot  cas seria amb les relacions amb el seu grup
parlamentari.

Jo és que aniria una miqueta més endarrera, no anem a les
darreres denúncies, perquè tal vegada, si ho veim amb una
miqueta més de perspectiva, ens adonam de com van aquestes
denúncies terrorífiques del Grup Parlamentari Popular.
Recorden el que deien d’Aubarca i es Verger, quantes
mentides, quantes estafes, quantes trampes havia fet el
conseller? Recorden, cosa rara, perquè abans no passava,
admetre la creació d’una comissió d’investigació, amb la qual
varen poder demanar tota la documentació que volgueren i
totes les compareixences que volgueren, recorden que només
varen demanar la compareixença de dues persones, curiosament
els particulars que tenien interessos i una tercera persona que
va venir aquí i va dir que no sabia de què li parlaven i vostès
varen renunciar? Volia anar una mica endarrera, perquè crec que
segueixen amb la mateixa tàctica, i tal vegada confonen al llarg
d’una temporada, però al final es descobreix que després de tot
aquest escàndol hi havia molt poqueta cosa. Estam en la
mateixa situació; per tots aquests motius el nostre grup votarà
en contra d’aquest simulacre de moció, perquè ja dic, pel seu
propi contingut, no es pot considerar ni una moció.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ramon. Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el Sr. Marí i Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Intentaré
no repetir el que ha dit el portaveu que m’ha precedit, que crec
que ha afinat bastant i ha dit també quin era l’objectiu
d’aquesta moció. Nosaltres, en el debat de la interpelAlació d’ara
fa quinze dies, ja diguérem que el Part it Popular, més que cercar
solucions als possibles problemes del sector turístic, l’únic que
cercava era criticar i desgastar aquest govern en una qüestió
tan sensible per a la nostra comunitat autònoma com és el
turisme i la prova és que les propostes que han presentat avui
ho demostren. Perquè, tal com hem pogut llegir i sentir per boca
del Sr. Flaquer, ni una de les tres propostes d’acord dóna cap
solució per millorar el sector turístic d’aquestes illes, i l’únic
que fan és seguir amb la desqualificació i la demagògia i acusar
el conseller de dir mentides.

Així, en el primer punt  i com a proposta d’acord, diuen que
constaten el fracàs del Govern en política turística perquè han
vengut menys turistes; que hi ha hagut una disminució real en
la despesa turística i que s’ha produït un agreujament de
l’estacionalitat, fruit de la política promocional i erràtica
d’aquest govern. En primer lloc, dir-li, Sr. Flaquer, que és veritat
que han vengut menys turistes, han vengut menys turistes a
Balears, han vengut menys turistes a Canàries, a Andalusia, a
la comunitat de Madrid i també han anat menys turistes a molts
indrets turístics arreu del món, i això és així. I això és així perquè,
des de l’11 de setembre del 2001, hi ha una gran crisi mundial i
hi ha molta gent que té por de volar; s’han perdut molts de
llocs de feina i no hi ha seguretat, i a tot  això hi hem d’afegir la
gran crisi econòmica que pateix Alemanya que, com se sap és
el nostre principal mercat emissor. I això afecta molt directament
el sector turístic i el nivell d’ocupació. Però a vostès tot això els
és igual. Per a vostès la culpa de tot és d’aquest govern i
qualsevol dia li donaran la culpa dels atemptats de les Torres
Bessones.

Quant a l’estacionalitat turística, segueix la mateixa
tendència que el mercat d’estiu. No podem negar que s’està
passant per una petita crisi, però dir i voler fer veure una
situació catastròfica, i que això és culpa de la política
promocional erràtica i inadequada, és fer demagògia i
absolutament fals.

I pel que fa a l’empobriment del nostre model econòmic he
de dir en primer lloc que no és cert, i en segon lloc que ja
voldrien altres comunitats tenir el nivell econòmic i les xifres
d’atur que té la nostra comunitat tot  i estar en crisi. Vostè parla
d’un 7% de davallada, que ve, lògicament, en consonància amb
la davallada dels turistes que han arribat aquest any a les
nostres illes; per tant, d’empobriment res.

Quant al segon punt, on fan referència a la manca de diàleg
i consens amb una part del sector, li he de dir, Sr. Flaquer, que
dos no parlen si un no vol, i aquest govern, segons em consta,
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sempre ha estat obert al diàleg i al consens, però aquest sector
tan important que diu vostè des de l’aprovació de l’ecotaxa no
ha volgut dialogar ni de l’ecotaxa ni d’altres qüestions en què
hauria estat necessari el diàleg, però per damunt de l’interès
general han preferit la confrontació permanent amb aquest
govern, i el que és més trist és que vostès donin suport a
aquesta actitud que, per altra banda, no és la primera vegada
que aquest sector ha romput el diàleg amb un govern d’aquesta
comunitat autònoma, i vostès ho han sofert en les seves
pròpies carns. Encara tots recordam que quan s’estava
discutint la Llei general turística actual, aquest important sector
de què vostè parla va rompre el diàleg amb el conseller de
Turisme d’aquell moment. Per tant, Sr. Flaquer, pens que el
diàleg és necessari, però si aquest no és possible un govern no
pot  estar sotmès a la pressió i al capritx d’un sector, per molt
important que aquest sigui, ni ara que governa el pacte ni quan
governaven vostès.

I pel que fa al tercer punt  i últim d’aquesta moció, on
demanen la reprovació a l’actitud del conseller de Turisme per
les seves relacions amb el Parlament i perquè segons vostès hi
ha aportat  informació falsa, com vostè sap el Parlament té el seu
propi reglament i una comissió amb el mateix nom i, que em
consti, no hi ha hagut cap conflicte amb el Sr. Alomar, ni com
a diputat  ni com a conseller. I quant a l’acusació de donar
informació falsa o incompleta, no la podem prendre en compte,
ja que vostès estan fent aquesta acusació reiteradament i
encara mai no han pogut provar que fos cert, i no han pogut
provar-ho perquè, segons ens consta, sempre se’ls ha donat la
informació correcta, lògicament en base a allò que vostès
havien demanat. Per tant, de falsa res, i una altra cosa és que tal
vegada la informació que els han donat no era la que vostès
esperaven o allò que els hauria agradat.

I dit això li anunciaré que des del nostre grup votarem en
contra d’aquesta moció perquè, lluny d’aportar solucions,
l’únic que fa és tot un seguit d’insults i desqualificacions que
no són pròpies d’un grup que ha tengut i aspira tornar a tenir
la responsabilitat de governar aquesta comunitat autònoma.
Però permetin-me que els digui que, de continuar així, els queda
molt de temps d’estar a l’oposició.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Marí Serra. Por contradicciones tiene la
palabra durante cinco minutos el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
contestaré agrupadament les dues intervencions perquè
semblen tallades pel mateix patró. 

El primer punt de la moció parla dels punts turístics. Vostè
em diu si jo no he presentat  propostes. Miri, Sr. Ramon, jo en
aquest parlament estic cansat de presentar propostes  en ple i
en comissió en matèria turística; vostè no donat suport a cap ni
una. Ja és casualitat que de 20 o 25 que se n’han presentat,

vostè no doni suport  a cap ni una. Nosaltres sabem que això no
servei de res; vostè no donarà suport a cap.

I el que realment no parla de turisme és vostè i, a més, es
contradiu. Diu que jo no he de ser tan catastrofista de dir que
ha davallat tant el nombre de turistes. No, miri, però si era la
seva companya de files, la Sra. Rosselló, que deia que n’havíem
de perdre dos o tres milions; si han hagut de corregir el discurs,
tot d’una que han vist que perdre’n 700.000 o 800.000 ja la cosa
comença a espenyar l’economia ja estan corregint el discurs i
diuen que jo no sigui catastrofista. Tanta sort, perquè si
haguéssim arribat a allò que volia arribar la Sra. Rosselló, Déu
ens en guardi, i per tant no em digui que jo som catastrofista. Jo
li he donat xifres, i les vaig donar fa dos dimarts que, per cert,
no va sortir, vostè, per cert; no sé per què no va sortir, perquè
vostè em parla d’interpelAlacions però vostè va tenir ocasió de
discutir aquest tema a la interpelAlació i no va voler sortir,
només va sortir el Sr. Marí. Per tant no em digui si faig
catastrofisme de les xifres perquè vostès volien davallar fins i
tot als dos milions.

El problema..., em diu que estan satisfets, tant vostè com el
Sr. Marí, amb la política d’aquest govern. Estan satisfets amb
la política turística. Per tant estan satisfets amb el fet que,
efectivament, cada vegada hi hagi menys feina, que el comerç
cada vegada ingressi menys doblers com a conseqüència de
l’empobriment del model econòmic; estan contents, en
conseqüència, que l’estacionalitat cada vegada sigui més
accentuada i que cada vegada sigui més greu.

I es refugia, a l’hora de defensar el conseller, es refugia en
el fet que vostè va donar suport  a una comissió d’investigació.
Miri, Sr. Ramon, vostè va donar suport a una comissió
d’investigació per continuar fent sang al Partit Popular i per,
naturalment, amb els seus vots imposar una veritat oficial que
no és -i vostè ho sap- la veritat real, perquè jo no em desdic,
Aubarca i Es Verger es podien comprar per 800 milions de
pessetes i no es compraren, i es varen perdre 50 milions de
pessetes d’una opció de compra, i això va quedar demostrat a
la comissió, i vostès en pagaren 1.200.

Allò del diàleg i els concerts que em recriminen de si el Partit
Popular..., i si això haurien de ser els hotelers i el sector que
també haurien d’haver dialogat, tot  això, Sr. Marí i Sr. Ramon,
ho haurien de demanar a l’ara ja present president de la
comunitat autònoma, que és qui va iniciar aquesta legislatura
dient que no li passaria el que va passar al Sr. Matas amb la Llei
general turística; idò l’hi ha passat però multiplicat per mil: hi ha
tot  un sector social enfrontat al Govern i que naturalment no es
pot  asseure ni a dialogar ni a consensuar res perquè sap que el
Govern engana, perquè sap que el Govern ofereix la mà estesa
i pega garrotada, i per tant és evident que aquesta gent no vol
dialogar ni vol asseure’s amb aquells que els han enganat no
una vegada, sinó dues i tres. I per tant jo crec que s’ha arribat
a un nivell d’enfrontament i a un nivell d’absència de diàleg
que no és bo ni és desitjable per a aquesta comunitat
autònoma.

I miri, allò de la reprovació del conseller per les seves
relacions amb el Parlament, i que jo no aport proves, i que jo
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només acús però no aport  cap prova, idò miri, jo li ho
demostraré, jo li demostraré ara mateix almanco les dues
vegades que jo he duit aquí com a exemple que el conseller ha
mentit en aquest parlament. La primera: a una pregunta sobre si
existien acord de colAlaboració o assessorament amb l’empresa
Paradigma, em contesta que aquesta conselleria no ha signat
cap tipus d’acord amb l’empresa Paradigma; primera
contestació, i després resulta que a través d’una altra solAlicitud
de documentació que envia el Govern -segurament els
funcionaris no varen ser suficientment advertits com per no
passar aquesta informació- apareix que l’empresa Paradigma
l’any 2000, i em contestava l’any 2001 inicialment, l’any 2000 ja
va ser contractada per la Conselleria de Turisme. Per tant,
primera mentida, com els he dit abans. Segona prova: el Sr.
Conseller de Turisme ens diu que el Sr. Xavier Roig no ha
realitzat treballs per a la Conselleria de Turisme. I després
tornam tenir una altra sol Alicitud de documentació on
segurament tampoc el funcionari no estava suficientment
advertit -per ventura és que no era interí i no li podia doblegar
la voluntat tot el que ell voldria com ha fet darrerament amb
determinats funcionaris-, després, idò, ve una segona
documentació on surten, tant l’any 2000 com l’any 2001,
tasques d’assessorament i suport  pagades per la Conselleria de
Turisme al Sr. Xavier Roig.

Vostès tendran un altre llenguatge que el meu, Sr. Marí i Sr.
Ramon, però això són mentides, i això són mentides
documentades, i és per això que demanam la reprovació del
conseller. A qualsevol altre parlament i a qualsevol altre sistema
diferent a aquest multipartit, això ja hagués costat, la dimissió
no, perquè ja sabem com està d’aferrat a la cadira el conseller,
però si almanco la destitució i el cessament per part  del seu
president.

Moltes gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer, per la seva intervenció. I amb la
seva intervenció està substanciat el debat..., i amb la seva
intervenció queda substanciat el debat, i correspon passar a la
votació.

Molt  bé. Idò senyores i senyors diputats poden procedir a
votar.

Resultat de la votació: vots favorables, 26; vots en contra,
28. En conseqüència queda rebutjada la moció 518 presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política turística del
Govern.

III. Debat del Dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials
del Projecte de llei RGE núm. 2557/02, de cooperatives de les
Illes Balears.

Passam al següent punt de l’ordre del dia, que és el debat
del dictamen del projecte de llei 2557, de cooperatives de les
Illes Balears. En primer lloc procedeix, en aplicació de l’article

122... El Govern ha de presentar el projecte? El Govern no vol
presentar el projecte. Per tant, passam a les esmenes; defensa
conjunta de totes les esmenes que es mantenen i que van de la
RGE núm. 3130 fins a la RGE núm. 3373. Per a la defensa
conjunta de les esmenes té la paraula el diputat Sr. Guillem
Camps en nom del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. CAMPS I COLL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. Conseller,
m’esperava que l’interès seu presentés a aquest projecte de llei,
que és important. Però anem per feina. 

Com molt bé vostès recordaran, en sessió plenària de 22
d’octubre del 2002 vàrem debatre en aquest parlament
precisament una esmena a la totalitat  presentada per part  del
grup del Partit Popular al projecte de llei de cooperatives del
Govern, que va ser rebutjada per 27 vots a favor i 30 en contra.
El Grup Popular, conseqüentment i amb responsabilitat, i amb
ànim de millorar el text de llei, va presentar una quantitat de 245
esmenes perquè fossin debatudes tant en ponència com en
comissió.

Senyores i senyors diputats, he de dir clarament que la feina
feta ha resultat àrida, estèril i inútil. L’actitud dels membres que
donen suport  al pacte de govern, dit de progrés, tant en
p onència com en comissió ha esdevingut decebedora,
impròpia, jo gosaria dir, d’una cambra parlamentària constituïda
amb voluntat popular. I ho dic no perquè fossin rebutjades
totes les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular,
una qüestió d’aritmètica democràtica que assumim, sinó perquè
vàrem perdre l’oportunitat, donada la complexitat de la llei i la
transcendència del projecte, que el text guanyés en
homogeneïtat i una major claredat. Lamentablement les
sessions en ponència i en comissió es varen significar per la
seva orfandat en la confrontació política dels diferents
posicionaments ideològics, i a una exposició jo crec que
sòlidament argumentada per part  del Grup Popular, cap
resposta raonada per part  dels grups parlamentaris que donen
suport  al govern del pacte dit de progrés. Silenci i vot en
contra. 

L’únic que els interessa sembla ser, per tant, passar
ràpidament el tràmit parlamentari i a corre-cuita aprovar aquesta
legislatura les quot es emparaulades de projectes de llei per
dolents que siguin i sense admetre cap millora, i nosaltres
pensam que açò no és seriós, no, açò no és digne d’una cambra
parlamentària.

I com s’ha dit, i anem ja al bessó de la qüestió, diferents
vegades, el projecte de llei de cooperatives del Govern de les
Illes Balears és una còpia dolenta de diferents projectes, tant
del nostre com de la Llei de cooperatives estatal del 99, com
d’altres comunitats autònomes com per exemple Catalunya. I
perquè m’entenguin el Govern el que ha fet és u n  “cortar y
pegar”, i així ha sortit  una llei que ha perdut en sistemàtica i en
qualitat, amb constants imprecisions jurídiques que donaran
peu a interpretacions diverses i, conseqüentment, ens duran a
la inseguretat jurídica.
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Si feim una valoració global, ja ho dèiem l’octubre en plenari
quan parlàvem de l’esmena a la totalitat, hi ha dos objectius
que traspuen durant tot  el text  de llei. Per una banda és
controlar perquè els cooperativistes no puguin prendre
opcions, tenim marges de llibertat per poder autoregular-se,
gestionar-se i decidir per ells mateixos. Així veim que la llei
dóna un marge mínim perquè es pugui regular estatutàriament
i contempla totes les cooperatives per igual, independentment
de la seva mida, siguin grosses o petites. Per tant, en fan tot un
món únic. Sols els preocupa una cosa: que les societats
cooperatives no es contaminin del món capitalista depredador.

I una segona és una mania... Sí, sí, una mania repressora
amb l’establiment d’un cos d’infraccions i sancions a les
entitats cooperatives de les Illes Balears, el més ampli que
existeix a tot l’Estat espanyol, i també ho dèiem l’octubre; si
nosaltres miram l’article 147 regula 2 infraccions lleus, 4 greus
i ni més ni manco que 11 molt greus, és a dir, 5,5 vegades més
que les infraccions molt greus estatals, i l’article 148 recull
sancions de fins a 60.000 euros, duplicant-se així la màxima
estatal. Açò sí que és extraordinàriament greu i preocupant que
no hagi estat esmenat.

Però ara anem ja a valoracions molt més detallades. 

Exposició de motius. El més interessant de l’exposició de
motius es limita a copiar un paràgraf de quatre retxes de la Llei
de cooperatives de Catalunya, que textualment diu: “L’objectiu
d’aquesta llei és fomentar la constitució de cooperatives i donar
una resposta viable a les demandes de la societat, a més
d’aconseguir la consolidació econòmica de les ja existents. Per
això s’ha tractat d’aconseguir una major flexibilització del règim
econòmic i societari potenciant fórmules que ajudin a
augmentar el finançament d’aquestes entitats”. Doncs bé, en el
projecte de llei del Govern no hi ha cap article que contempli
mesures en aquest sentit, ni fer respostes viables a demandes
socials, ni consolidacions econòmiques, ni projectes de futur.
Al contrari, que és el que pensa el Grup del Partit Popular. El
Grup del Partit  Pop ular creu fermament que en un món
competitiu i globalitzat com és el que ens ha tocat viure, resulta
convenient adequar els valors històrics dels cooperativisme a
la realitat act ual dels temps que correm. Així, aquests principis
formulats per l’Aliança Cooperativa Internacional, queden
reflectits també en el nostre projecte de llei, però expressant que
les empreses cooperatives esdevenguin viables d’una manera
molt expressa i molt nítida i clara, on els socis que s’hi integrin
s’identifiquin amb els objectius perquè cadascú sàpiga, però,
a què s’ha d’atendre i quines són les regles de joc, cosa que no
passa en el projecte de llei del Govern i que amb les esmenes
hem intentat reconduir, però crea tota una confusió i roman una
confusió constant dins tot el text.

Dels socis cooperadors i associats, es dedica un capítol
específic als associats i es tenen en compte com si no fossin
socis. Açò crea per a nosaltres una incertesa quan també es
refereix al dret de vot variable per a cada assemblea i en funció
sempre d’acord amb els socis que en aquell moment hi hagi. Per
tant no hi ha una certesa, ningú no sap quin valor té el seu vot,
i si els associats són socis o no són socis en el capítol a part
que se’ls ha dedicat.

La llei per a nosaltres és "retro", mira més cap enrere que
endavant. L’assemblea general és assembleària i ho permet tot;
fins i tot  assumeix responsabilitats d’altres òrgans de govern,
com és la junta rectora, i fins i tot la junta general pot ser
interventora, cosa realment inaudita i extraordinària. Però també
és absurd que en el consell rector es puguin tenir dos socis
rectors i a unes cooperatives de només tres socis, que de tres
socis dos siguin del consell rector. Facin com a mínim con la llei
catalana, ho haguessin esmenat i tots haguessin pogut ser
socis rectors i socis assemblearis.

Però és que amb l’administrador únic, per molt esforç que jo
vaig intentar explicar, no s’ha aconseguit que s’admetés
aquesta esmena. Aquesta esmena, d’administrador únic,
acceptat universalment per les altres entitats jurídiques, amb
molt més volum que una possible cooperativa i que es té
contemplat com a un fet normal, i és per donar més agilitat,
sobretot, i nosaltres ho posàvem en aquestes més petites, de
menys de 10 associats.

I després tenim el balanç social. Vostès posen una
innovació de balanç social i encara, ni a ponència ni a comissió,
ningú no m’ha sabut dir què és el balanç social, i ho hem de
saber. Ho hem de saber perquè a l’article 38.2 s’ha d’aprovar o
desestimar per l’assemblea general, i quan els diguin no, és que
heu de votar l’informe o la memòria, els comptes de pèrdues i
guanys i els balanços corresponents i, a més a més, el balanç
social, vostès han de saber què és el balanç social; no ho
saben, no m’ho han sabut explicar i aquí hi ha el gran dubte que
tenim.

A més, vostès diuen, a l’article 58.3, que permeten que els
interventors convoquin l’assemblea. Açò és inaudit, açò no es
pot  fer, si tan malament està la cooperativa l’únic que pot
convocar assemblea és el jutge, mai l’interventor.

A més, hi ha una altra qüestió que han passat  per alt, com
és la transformació de les societats. És a dir, una societat
cooperativa no es pot  transformar en una societat limitada ni en
una societat anònima, ni a l’inrevés tampoc. I açò, aquesta clau,
vostè, aquesta possibilitat jurídica vostès se la passen per dalt,
per endavant, i açò nosaltres creim que és una greu mancança.

També hi ha una altra qüestió important, que el PSM no va
saber dir què, que és que no recull la indicació que les
cooperatives siguin cooperatives, cooperativa balear o
cooperatives de les Illes Balears. Cada comunitat autònoma
quan feia la seva llei, diu que serà cooperativa de Catalunya,
cooperativa del País Valencià, i aquí no veim, i açò que també
es va remarcar, hi havia una esmena nostra, tampoc no ha estat
recollit.

Però també hi ha un entrebanc i no ajuda gens a l’eficàcia i
a l’agilitat econòmica, és quan parlam d’operacions amb tercers.
Operacions amb tercers, resulta que vostès ho han
d’especificar estatutàriament i quan hi ha un dubte ho han de
demanar a la conselleria competent i la conselleria competent
els ha de donar el permís; però qui és la conselleria competent?
Jo he estat incapaç de saber quina és la conselleria competent
en les matèries tant d’habitatge, com de crèdit, com de
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queviures, com de treball, he estat incapaç i no sé molt bé com
es demanarà.

La transmissió d’aportacions tampoc no queda gens
aclarida, perquè és important saber que nosaltres, aquí sí que
s’especifica molt acuradament i molt detalladament, perquè
tenen drets els hereus a saber què faran i quines possibilitats
tendran el títol de soci, d’associat, i açò queda confús, no
queda clar, i és per tant preocupant també.

El tema de mora de soci. Quan un soci està en mora,
nosaltres som claríssims de dir que queda fora dels drets; i
vostès diuen que podran suspendre mentre es reguli. Aquest
podrà suspendre és tan arbitrari i tan confús com incert.

És a dir, per tots aquests motius i moltíssims d’altres,
perquè ja veig que s’està acabant el temps, el Grup Popular
lamenta profundament que s’hagi perdut, per una banda, un
temps valuós per fer feina a ponència i a comissió, per tal de
millorar el projecte de llei de cooperatives del govern del pacte,
autodenominat de progrés. I de qualsevol manera, sàpiguen
que el Partit Popular compta amb un bon text alternatiu que
durà a terme quan guanyi i molt més d’acord amb les
circumstàncies actuals i que podem afrontar amb molta més
serietat aquestes qüestions de cooperatives dins un món més
competitiu. Nosaltres miram més de fer un marc adequat per  a
unes cooperatives del segle XXI, no com aquesta mal cuidada
llei de cooperatives, que vostès, membres del pacte,
autodenominat de progrés, aprovaran avui. jo crec que és un
text  retrògrad, un text  que ens du inevitablement al passat, al
segle XIX.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps, per la seva intervenció defensant
les esmenes del Grup Popular. Grups que vulguin intervenir
amb un torn en contra? El Sr. Miquel Nadal, del Grup Mixt, Unió
Mallorquina, té la paraula.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Els
diputats d’Unió Mallorquina no donarem suport a les esmenes
presentades pel Partit  Popular. El Grup Popular, durant la
tramitació d’aquest projecte de llei, s’ha limitat a presentar un
text  alternatiu, sense tractar durant la tramitació d’aquest
projecte de presentar millores o de poder arribar a acords,
durant la tramitació, que millorassin el text; el Grup Popular s’ha
limitat a defensar, el que és legítim, un text  alternatiu, és a dir,
una forma distinta de veure i de tractar el tema de les
cooperatives.

Nosaltres, des d’Unió Mallorquina, partit que no forma part
del pacte de progrés, però li dóna suport, partit  que no està
governant avui, veurà que no hi ha cap membre d’Unió
Mallorquina als bancs blaus d’aquest Parlament, però que li
dóna suport, donarà suport  al text  presentat  pel Govern i no
donarà suport  a les esmenes. Nosaltres, ja en comissió,

plantejàrem propostes  que crèiem que milloraven el text,
esmenes que estic segur que el Grup Popular podria acceptar,
que estic convençut que el Grup Popular considera que són
esmenes que milloren el text, però que, inexplicablement, no vol
donar suport.

El Grup Popular es limita a dir: o amb jo o contra jo; i jo pens
que les coses o són bones o no són bones, i quan hi ha coses
que puguin ser bones, encara que siguin millorables, anem a
fer-les entre tots el millor possible, i no pel fet que la proposin
uns anem a votar en contra. Això, per a mi, per a Unió
Mallorquina és una falta de responsabilitat, i jo vull tornar a
reiterar i vull tornar a proposar una de les esmenes que vaig
proposar durant la tramitació en comissió, que crec que milloren
el text del projecte, i és intentar aproximar les postures entre el
projecte del Govern i el text  alternatiu que va presentar el Grup
Popular; fins i tot  hi ha una esmena que, en el cas del Grup
Popular, va dirigida a un altre article, no és a l’article 49.1, sinó
a l’article 53, perquè el Grup Popular no ha presentat unes
esmenes concretes, sinó que ha agafat el seu text alternatiu i ha
anat agafant article per article i fent una esmena proposant el
nou text  i, per tant, no coincideixen, però que demostra o
defineix una diferència de criteri que existeix entre el Govern i el
Partit Popular.

El Govern proposa que els membres del consell rector siguin
entre 3 i 11 i el Grup Popular demana que el màxim sigui 15. Per
part  d’Unió Mallorquina vàrem proposar en temps i forma a la
comissió, no agafar-ne ni 11 ni 15 sinó 13, a més 13 és un
número que s’adapta molt millor a les circumstàncies actuals de
determinades cooperatives que hi ha a les Illes Balears i jo crec
que seria bo que aquestes cooperatives que existeixen
poguessin seguir amb aquest mateix número. I ja en comissió
Unió Mallorquina, en base a l’article 117.3 del Reglament del
Parlament, va proposar aquesta esmena per tractar d’acostar
posicions entre un i altre grup, per tractar de cercar un número
intermedi entre 11 i 15, és a dir, 13, però no va ser possible.

Jo crec que avui el Grup Popular té l’oportunitat de
demostrar que no depèn de qui ha presentat el projecte si és o
no és bo. Si el Grup Popular considera que 15 membres és un
número adequat i 11 li sembla excessiu, nosaltres li oferim la
transacció de què siguin 13 i avui el Grup Popular podria
demostrar en aquesta cambra, demostrar als ciutadans
d’aquestes Illes que és capaç d’arribar a acords, encara que
siguin en temes com aquest. En cas contrari, en opinió nostra,
el Grup Popular seguirà mantenint el seu text alternatiu i que per
ventura el dia de demà podrà dur endavant o per ventura no,
però no haurà demostrat cap talant ni cap possibilitat de
negociar. Jo crec i ja li he dit abans, Sr. Camps, que si les coses
són bones ho són per a tothom, independentment de qui les
presenti. Nosaltres segurament amb aquest Govern, amb el
conseller que ho ha proposat tenim les nostres discrepàncies
i no en tot, jo li ho puc ben assegurar, hi estam d’acord, però
quan hi ha un projecte que és un projecte raonable, que
pensam que és un projecte que millora la situació que hi ha
actualment perquè fins ara no hi havia una normativa en
aquesta matèria, pensam que val més que hi hagi normativa i no
continuar en la situació actual.
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Jo demanaria al Grup Parlamentari Popular que acceptés
aquesta esmena de transacció i que es pogués passar del
número de membres del consell rector d’11 a 13.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal en nom del Grup Mixt- Unió
Mallorquina. El Sr. Eberhard Grosske en nom del Grup
d’Esquerra Unida i Ecologista té la paraula. 

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé dir
d’entrada que respecte a aquesta salomònica esmena que ha
defensat el Sr. Nadal nosaltres no tenim inconvenient per la
seva tramitació i per la seva aprovació, sempre que confiant que
aquest número 13 no faci honor a la fama que té de dur mala
sort i sigui un número que dugui bona sort al món cooperatiu.

Respecte les esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari
Popular i que ha defensat el Sr. Camps dir el següent. El Sr.
Camps es queixa, una mica amargament, de la feinada que ha fet
defensat aquestes esmenes en la tramitació parlamentària i que
sembla que no li han fet gaire cas els grups de la majoria. No ha
estat per mala voluntat, és que hi ha dues raons molt poderoses
per no haver acceptat aquestes esmenes. Una és la seva
orientació que nosaltres estam en radical desacord. I segona,
perquè aquesta llei com vaig tenir ja ocasió d’explicar en
aquesta tribuna quan la vaig defensar, en aquell cas com a
conseller, davant la seva esmena a la totalitat, és una llei que
afortunadament ve en aquesta cambra amb un aval social tan
important que a nosaltres ens impressiona, sí, sí ens
impressiona, vostè se’n riu, jo crec que fa molt malament de
riure-se’n d’això. I políticament jo crec que no paga massa riure-
se’n d’aquestes coses. Aquest aval social a nosaltres ens
impressiona i d’alguna manera ens sentiríem malament traint
aquest procés de consens amb la societat que va ser previ a
l’aprovació del projecte per part del Consell de Govern. 

Vostè ha fet una defensa d’unes esmenes que jo no
contestaré una per una, però que bàsicament van en dues
direccions, o en tres direccions. Una fa una certa carnisseria a
la llei, hi ha moltes esmenes de supressió que si s’aprovessin
la pobra llei tendria una utilitat pràcticament reduïda o
inexistent perquè vostès amb el seu afany per suprimir se’n
duen per endavant eixos fonamentals d’aquesta llei. La
modifiquen amb una altra tipus d’esmena en dos sentits bàsics.
Primer vostès estan molt preocupats per assimilar el màxim
possible el funcionament de les cooperatives i el món
cooperatiu d’allò que seria el funcionament d’una societat
mercantil normal. Això correspon a la seva filosofia, nosaltres
no la compartim. En qualsevol cas pensam que són un bloc
d’esmenes que de cap manera respecten allò que
internacionalment es coneixen com a principis del funcionament
del món cooperatiu. I una tercera orientació i un segon bloc
d’esmenes de modificació que va bàsicament en el sentit de
llevar-li caràcter democràtic al funcionament de les
cooperatives. Aquesta preocupació que vostè mateix aquí ha

demostrat sobre els poders de l’assemblea, etcètera, a vostès
els sona com a pèrdua d’eficàcia, una democratitis antiquada,
¿dónde van estos tíos, tanta asamblea y tanto rollo? Aquí un
administrador únic i per endavant i a treure les coses que per
això estam. 

Bé nosaltres estam en desacord amb això també i per tant,
com vostè veu hi ha unes diferències de fons entre la seva
concepció i la nostra. Allò que a nosaltres ens consola és que
la nostra concepció sembla que és una concepció que no és
gens ni mica extravagant , és una concepció que va sotmesa a
la consideració de la mesa de diàleg social, allà on hi eren
presents Comissions, UGT, la CAEB i la PIMEM i aquesta
concepció no va tenir cap tipus de problema. La seva no ha
passat  per la mesa de diàleg social, no és veritat? Però és tan
distinta a la nostra, és tan desqualificadora del projecte que en
el seu dia va presentar el Govern que entre en oberta
contradicció amb aquells criteris que es varen plantejar a la
mesa de diàleg social. Però més encara, aquest dictamen o
aquest projecte ha passat pel Consell Econòmic i Social i allà
també hi va haver una adhesió en allò fonamental, en el
contingut de la llei, en allò fonamental lògicament, perquè el
Consell Econòmic i Social no està per donar adhesiones
inquebrantables que es deia abans. Però sí que hi ha una
adhesió al contingut de la llei i un aval a la orientació de la llei.
I vostè, dient que aquest llei és tal, antiquada i no sé què, totes
aquests desqualificatius, que en fi no he pres nota la veritat és
que em sap greu, però són al Diari de Sessions, d’alguna
manera està dient beneïts al Consell Econòmic i Social. 

Però hi ha un tercer aval que va tenir aquesta llei abans de
la seva arribada al Parlament i fins i tot, al Consell de Govern i
que són els més interessats, la UCTAIB la Unió de
Cooperatives Agràries, la UCABAL varen donar el seu suport,
després de moltes negociacions i moltes reunions, no és
veritat? Aquí ens acompanyen algunes de les víctimes d’aquell
procés de consens dolorós, llarg, penós i allà on probablement
la conselleria va cometre més d’una errada en la tramitació de
tot  allò, però hi va haver molta paperassa per enmig, molt de
document que va venir i va tornar i al final es va consensuar un
text. Clar, a nosaltres i ho dic perquè es prepari per tornar a
riure, ens impressionaria molt en aquests moments dir, bé idò
miri de les seves esmenes n’agafam la meitat i llavors passam
d’allò que va opinar UCABAL, d’allò que va opinar UCTAIB,
d’allò que va opinar el Consell Econòmic i Social i d’allò que va
opinar la mesa de diàleg social, a nosaltres ens impressionaria.
I jo crec que vostès tenen un greu problema en no
impressionar-se, vostè aferrant-se a allò que li digui la secretaria
de no sé què del Partit  Popular a Génova, sí, sí, l’encarregada
d’assumptes cooperatius, que no sé com s’anomena. Clar la
política del seu partit, és a dir, vostès s’han reunit, és igual si
no és al carrer Génov a al carrer d’aquí davant, no és una
acusació de centralisme. 

Els del seu partit s’han reunit en si mateixos, 3 o 4 experts i
tal i han decidit que això ha d’anar cap aquí i vostès passen de
tots els que s’asseuen en aquesta banda de la sala i de molta
més gent que estan en aquests organismes de participació i que
no comparteixen la seva opinió. Clar, és una manera malaurada
d’estar en el món de la política, nosaltres creim molt en la
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participació social, creim molt en la participació ciutadana,
pensam que governar s’ha de fer sempre fent d’interlocutor
amb la societat, això és la millor manera de no equivocar-se
massa i de vegades també t’equivoques, però en guerra amb la
societat, en contradicció oberta i flagrant amb la societat, dient
que allò que la societat opina, sindicats, empresaris, moviment
cooperatiu, etcètera és antiquat, est à a la lluna, etcètera. Això
és una manera molt poc adequada de ser-hi, els pocs que són
aquí i m’escolten vagin alert a. A vostès és que això de les
guerres cada vegada els agrada més, els agrada la guerra d’Iraq,
la guerra amb la societat, la guerra contra l’opinió pública, la
guerra contra les enquestes, vostès són un grup molt guerrer.
Jo tenia fama de guerrer durant un temps...

(Remor de veus)

No, que va, quan vaig passar pel Consell de Govern vaig
tornar una persona moderada i...

(Rialles)

Però ara que els qui estan molt guerrers són vostès. Uns
guerrers molt encorbatats, però molt guerrers. Bé jo seriosament
els recomanaria que fessin la pau amb la pau, que fessin la pau
amb l’opinió pública i que en aquest cas fessin la pau amb la
societat de les Illes Balears i retiressin aquestes esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Grosske per la seva intervenció en nom
del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista. Sr. Joan Bosco Gomila
en nom del Grup del PSM- Entesa Nacionalista té la paraula. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. És la
darrera fase de la tramitació del projecte de llei de cooperatives
de les Illes Balears, una llei que ve a omplir una mancança que
tenia la legislació de les Illes i que intenta contribuir en el
desenvolupament d’un sector econòmic que des el PSM  hi
creim profundament. El Sr. Camps ens ha dit que quan guanyin
les eleccions aplicaran el seu projecte, evidentment nosaltres
no sabem si guanyaran les eleccions i tampoc sabem si després
en el cas de què guanyessin aplicarien el seu projecte. Allò que
sí sabem és que han tengut 16 anys per executar aquest
projecte i no ho han fet. Per fi aquest Govern d’esquerres
incorpora a la nostra comunitat autònoma al grup de comunitats
autònomes de l’Estat espanyol que han legislat sobre
cooperatives, algunes d’elles com el cas del País Basc,
Catalunya fa més de 10 anys que tenen legislació pròpia pel que
fa a cooperatives i d’altres s’han anat incorporant, ja sigui el 96,
el 98 i Madrid i Andalusia ho varen el 99 i el 2003 ho fan les Illes
Balears.

Ha estat el Govern del pacte de progrés que s’ha preocupat
per les cooperatives de les Illes Balears, no només legislant
sinó incrementant la cooperació, incrementant de manera
substancial els recursos dedicats en el moviment cooperatiu i

a les societats laborals, empreses d’inserció i que evidentment
estan donant els seus resultats, en els dos darrers anys
l’activitat d’aquestes empreses ha crescut per damunt la mitjana
espanyola. Per açò la llei que avui anam a aprovar segueix una
línia de fomentar la creació de noves cooperatives, ajudar i
colAlaborar amb les ja existents. És una llei complicada que ha
de combinar dues qüestions, per una banda la fidelitat als
principis cooperatius, a la vegada que l’operativitat de les
cooperatives, la seva flexibilitat i la seva funcionalitat. Aquest
projecte de llei és important per a les Illes Balears perquè
incorpora aspectes que acosten més a la realitat social i a la
ideologia cooperativa que està basada en uns valors dels quals
se’n deriven uns principis i unes actuacions, dota d’un marc
legal a les cooperatives que és fidel amb els continguts ètics de
la seva filosofia. Les cooperatives són empreses singulars que
aporten a la societat des del marc de l’economia de mercat
aspectes de l’economia social com són ara la democràcia i la
solidaritat, fent prevaler sempre les persones per damunt el
capital, sense que per açò es perdi eficiència i no es deixin
d’aconseguir beneficis. 

Aquesta llei, a part  de regular particularitats cooperatives ja
incloses en altres lleis o ja incloses en la Llei de cooperatives
de l’Estat espanyol, incorpora així mateix algunes novetats que
ha ressenyat el portaveu del Partit Popular i que les ha
ressenyades com a negatives i que són els aspectes que a ells
més poc els agrada, al contrari que el PSM i que són les
qüestions que més valoram d’aquesta llei. Una de les tantes és
que es fonamenten en la gestió democràtica i la igualtat dels
socis i en conseqüència l’assemblea general és l’òrgan suprem
de la voluntat social de la qual esdevé tot el poder de la
cooperativa i per açò el projecte de llei vol fer patent aquest
aspecte i el seu article 39 manifesta que són competències de
l’assemblea general tots els assumptes propis de la
cooperativa, encara que la tenguin atorgada en altres òrgans
socials. La llei també preveu un fons de reserva i
reemborsament de les aportacions socials, aquest fons té la
possibilitat d’actualitzar les aportacions dels socis que han
perdut valor a causa de la inflació liquidant-se en el moment de
la baixa del soci de la cooperativa i que es dotarà amb un 10%
dels beneficis anuals generats. Una altra novetat que tampoc ha
agradat al Partit  Popular és el balanç social que anualment
haurà d’elaborar el consell rector de la cooperativa i que ha de
servir per valorar i avaluar els objectius socials que es
presentarà a l’assemblea general juntament amb els comptes
anuals per el debat i l’aprovació. Aquest debat incorporarà
informes indicadors en relació a la situació de la cooperativa en
relació als socis, en relacions tengudes per la cooperativa amb
el sector i amb la comunitat on du a terme la seva activitat
econòmica, les colAlaboracions amb altres cooperatives, les
aportacions de tot  tipus en l’entorn social i un informe de les
fortaleses i les debilitats de la cooperativa.

Per altra part aquesta llei també incorpora la figura del soci
tutor dins l’àmbit de les cooperatives de treball associat, es
preveu la figura d’un soci que faci funcions de tutor per
acompanyar els consellers de formació dels aspirants a socis de
la cooperativa i una novetat important és que es crea la
cooperativa d’inserció laboral. Aquesta classe de cooperativa
té com a característica facilitar la incorporació com a socis a
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persones amb discapacitats o qualsevol altre colAlectiu de
persones amb dificultats d’int egració social, també seran els
socis els tutors o persones d’atenció i la finalitat social és la
integració aprofitant l’estructura democràtica i participativa de
les cooperatives i aquestes es constituiran sense ànim de lucre,
qüestió que també queda regulada en aquesta llei. Pel que fa a
les esmenes del Partit  Popular val a dir que ens ha sorprès la
manca sistemàtica i de coordinació de la pràctica totalitat de les
esmenes presentades, perquè en la numeració i el contingut en
cap cas, o en molts pocs casos tenien en compte el projecte que
presentava en el Govern i per tant, els articles els quals es volia
esmenar. Allò que va fer el Partit Popular va ser agafar la seva
esmena a la totalitat amb text alternatiu, presentar-les com a
esmenes parcials a tots i cada un dels seus articles, però sense
tenir en compte els articles de la llei d’origen, de l’avantprojecte
de llei que va presentar el Govern. 

Des del punt  de vista del PSM les esmenes de modificació
són incongruents, nosaltres entenem amb els principis i
l’esperit que identifiquen el moviment cooperatiu com una
alternativa amb personalitat pròpia i clarament diferenciada de
les societats mercantils i amb l’excusa i el pretext  de flexibilitzar
la gestió i augmentar la seva competència en els mercats
s’introdueixen canvis normatius com la idea de l’administració
única, el socis de duració determinada, el dret a vot en funció
d’allò que s’ha aportat  més que en funció de la persona. I les
esmenes presentades en diferents articles vinculen la
participació social i el dret de vot a les aportacions de capital,
establint una clara relació entre vot i mòdul econòmic aportat  i
nosaltres entenem que és molt més just aquell principi d’una
persona un vot. Per tant, no donarem suport les esmenes que
ha presentat  el Partit Popular en aquest text i sí que donarem
suport  a l’avantprojecte de llei que esperam que molt prest entri
en vigor.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Breument faré l’exposició perquè tots els arguments jo crec que
han estat amplament exposats pels portaveus que m’han
precedit en l’ús de la paraula, els portaveus del pacte de
progrés, o pacte d’esquerres, no sé com li agrada denominar-
nos al Sr. Camps. És evident i ja ho vàrem debatre dia 22
d’octubre del 2002 en aquesta cambra que per part  del Grup
Parlamentari Socialista la Llei de cooperatives de les Illes
Balears és una llei important, una llei que nosaltres crèiem i
creim que ha de tenir i havia de tenir una tramitació el més aviat
possible i així jo en aquesta tribuna el mes d’octubre em vaig
comprometre, o des del nostre grup, a intentar que s’accelerés
en el màxim possible el tràmit d’aquesta llei perquè crèiem
importantíssim que fos aprovada abans d’acabar aquesta
legislatura i aquest era el nostre compromís públic en aquesta
cambra del Parlament i també ho coneixia de primera mà el
portaveu del Grup Popular.

Nosaltres creim que és important aquesta llei de
cooperatives, creim que és un bon projecte de llei el que ha
elaborat el Govern de les Illes Balears. Jo crec que s’ha explicat
atentament al Sr. Camps tot el procés d’elaboració que va dur
el projecte de llei de cooperatives, un projecte de llei que va ser
consensuat i dialogat amb tothom, a la mesa de diàleg social, en
el Consell Econòmic i Social i evidentment amb el suport del
moviment cooperativista, també de les cooperatives agràries.
Per tant, jo crec que amb tot aquest balanç de com es gesta un
projecte de llei i com arriba en aquesta cambra, jo crec que és
evident que tots els grups parlamentaris amb dos dits  de  seny,
el seu evidentment no el té, li han de donar un suport ample. Un
suport  perquè és un projecte de llei amplament treballat amb els
sectors socials i els polítics estam en política també per
representar els sectors socials i per donar solucions que es
plantegen a problemes que hi ha a les Illes Balears. Per tant, una
normativa autonòmica era necessària i aquest projecte de llei,
per a nosaltres, és prou interessant.

Vostè ha fet un discurs una altra vegada criticant el projecte
de llei, com ja va fer dia 22 d’octubre, en aquell moment no sé
si el va qualificar de marxista, socialista, no sé què i avui ens ha
dit que era retrògrad i antiquada. Nosaltres entenem que no és
així, ens ha tornat fer uns discurs catastrofista i jo el que vull
deixar clar davant aquesta cambra, és que el més decebedor de
tota aquesta tramitació parlamentària ha estat l’actitud del Partit
Popular, una actitud que vull deixar clara. Vostès varen
presentar un text alternatiu, el text exacta que quan vostè era
conseller de Treball tenia de l’any 98, el varen presentar com
una esmena a la totalitat, la vàrem rebutjar i a partir d’aquí hi
havia les esmenes parcials, ni tan sols es varen voler molestar
a fer esmenes concretes als articles d’una llei, perquè no
estàvem parlant de la llei del 98 o del projecte de llei del 98 sinó
que estàvem parlant del projecte de llei que presentava el
Govern del pacte de progrés de les Illes Balears i per tant, el
mínim era molestar-se a fer les esmenes als articles que
pertocaven i no distorsionar la ponència i la comissió d’una
manera àrida i llarga, perquè ni tan sols vostès en ponència
varen saber exactament què esmenaven i quins articles
esmenaven. Per tant, era molt difícil contestar-los allò que ens
demanàvem perquè ni vostès sabien quins articles esmenaven
ni en quin sentit l’estaven esmenant. 

Per tant, la feina evidentment l’han complicada vostès
perquè no han fet la tasca pròpia d’un grup que està a
l’oposició, que quan li rebutgen un text  alternatiu, després en
les esmenes parcials han d’intentar corregir amb allò que pugui
el text  que existeix del Govern. Vostès això no ho han fet i jo ho
vull deixar molt clar perquè el tràmit de ponència i comissió ha
estat difícil precisament perquè vostès han impossibilitat una
tasca de poder discutir políticament aquesta llei tranquilAlament.
Per tant, vostès com a grup que està a l’oposició no han
complit, han tengut una actitud totalment decebedora respecte
aquesta cambra i són els que han posat tots els inconvenients
per poder discutir.

De totes formes Sr. Camps, a vostè personalment li vull
agrair que en tràmit de la coordinació de la ponència nosaltres
li vàrem demanar que fes el possible per intentar que aquesta
llei fos aprovada durant aquesta legislatura i així ho va fer. Per



5176 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 118 / 4 de març del 2003 

 

tant, jo també vull agrair al Sr. Camps la seva disponibilitat a
l’hora de poder tramitar precisament aquesta llei en aquesta
legislatura. De totes formes el seu grup del Partit  Popular ha
tengut aquesta altra actitud que jo també volia deixar clara
damunt la taula perquè no és el mateix poder discutir esmenes
que corresponen a un article i que tothom sap de què estam
parlant exactament, que no allò que vostès han fet que ha estat
trossejar un text  alternatiu, un text  alternatiu del 98 que no tenia
cap suport  de ningú, era un text  que estava d’esquena a la
societat. Nosaltres crec que avui, estic segura vaja, aprovarem
aquesta Llei de cooperatives, un text  acostat a la societat que
dóna solucions als problemes plantejats i que per tant, creim
que és cap on ha d’anar aquest Parlament de les Illes Balears,
intentar d’acord amb la societat civil, d’acord amb els òrgans de
participació que hem establert precisament per llei aquí, com el
Consell Econòmic i Social o com les meses de diàleg, d’acord
amb tot  això, intentar fer les lleis més realistes i que puguin
donar més solucions als problemes existents. Per tant, nosaltres
evidentment votarem en contra de totes i cada una de les
esmenes que proposa el Grup del Part it Popular i votarem a
favor de tot l’articulat del projecte de llei, tal i com ve. 

Quant a l’esmena que ha presentat  el Grup Mixt, el Grup
Parlamentari Socialista li donarà suport, tot i que és evident que
el Grup Popular hauria d’admetre aquesta esmena a tràmit. Per
tant, esper que com a mínim a això no s’hi neguin per intentar
millorar aquest projecte de llei perquè és l’única esmena que hi
ha que pot  millorar aquest projecte de llei, perquè les 244
esmenes del Grup Popular han estat en contra de la millora
d’aquest projecte de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol per la seva intervenció en
nom del Grup Socialista. En torn de rèplica el Sr. Camps té la
paraula per un temps de 5 minuts.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Intentaré
molt breument contestar totes les intervencions, que per una
banda agraesc perquè és un text que sembla ser que tothom
aquí li interessa, però en ponència i en comissió ens varen dir
que no acceptarien cap esmena nostra. Per tant, hi ha una
contradicció molt gran entre l’esperit vostre de què nosaltres
colAlaborem, participem i nosaltres aquí colAlaborem a treure una
bona llei, interessant per a les cooperatives i després ens diuen
que no n’aprovaran cap, com així han fet.

Vostè Sr. Representant d’Unió Mallorquina, la seva esmena
no la podem aprovar perquè vostè allò que hauria de fer és
aprovar el nostre article. El nostre article diu: que en qualsevol
cas el nombre de consells no podrà ser superior a 15. Vostè pot
posar els que vulgui, nosaltres ho teníem previst, són ells que
ho limiten i si tot es redueix a aquest punt, nosaltres no podem
perquè decauria després el seu article 49 allà on hi ha una
qüestió ideològica molt de fons i és que açò no està quan la
cooperativa tengui 3 socis, el consell rector ha d’estar format

pel president i pel secretari. Nosaltres ens hem cansat de dir
sempre en tot, en comissió, ponència i ara, que les societats
cooperatives de 3 socis, 2 forçosament han de ser president i
secretari. Quan nosaltres veim que açò és un bodrio, açò és
una cosa que no s’aguanta jurídicament, serà l’única del món
que açò existirà. Jo crec que vostè hagués pogut aprofitar,
recollir i esmenar també aquest paràgraf. Per tant, ens sap molt
de greu, però no podem aprovar aquesta esmena i que jo ho he
argumentat suficientment perquè vostè ho conegui.

Home Sr. Grosske, jo pensava que sortiria el conseller de
Treball, però és que vostè és com el Guadiana, surt de conseller
de Treball l’octubre i ara ja torna a sortir. Jo em pensava que en
un text important d’una Llei de cooperatives el Sr. Rosselló
venia aquí a presentar en nom del Govern la importància
d’aquesta Llei de cooperatives. No ha estat així i jo crec que açò
és molt decebedor perquè allò que ens ha dit el Sr. Grosske ja
ens ho va dir l’octubre, ja ens ho ha explicat, ja està debatut per
a nosaltres. Però en qualsevol cas li vull dir tres coses. El Partit
Popular creu en el cooperativisme i hi creu tant que ha
presentat  un projecte de llei alternatiu, adequat, àgil i d’acord
amb la Unió Europea i d’acord amb les altres empreses
mercantils que en el mateix marc ha de funcionar socialment i
econòmicament. I per açò nosaltres hem presentat un text
alternatiu, d’acord amb el segle XXI i mirar cap endavant.
Nosaltres hem presentat un text alternatiu, àgil i adequat perquè
totes les empreses cooperatives s’hi puguin adaptar. Per tant,
a nosaltres ens mereix un respecte importantíssim i fonamental
a tots els grups i a tots els cooperativistes. I nosaltres sí que
hem parlat amb molta gent, vostès tal vegada no; resulta que la
Caixa Rural, que té 10.000 socis, no s’havia assabentat d’aquest
projecte de llei, i ha hagut de parlar amb mi per veure si podíem
retardar aquest projecte de llei, i les cooperatives agràries de
Menorca me demanen que, per favor, no s’aprovi aquest
projecte de llei. I açò és així, per tant, a vostès, sembla ser, que
a la cúpula de segons quines entitats els diu una cosa i després
les bases en fan una altra i en diuen una altra. Per tant,
nosaltres el que volíem és reconduir aquesta situació.

Hi ha una altra cosa importantíssima, que hauria de
respectar escrupolosament la feina de l’oposició; la feina de
l’oposició ha estat, efectivament, du un text  alternatiu, que està
admès a la tècnica parlamentària, el que passa és que el Partit
Popular s’ha trobat amb uns grups que donen suport molt
dolents, molt flacs i que no han sabut discutir i encertar i
aportar argument s suficients i de pes perquè poguessin treure
endavant una societat cooperativa adequada i per a bé i
consensuada per part de tothom, no ha estat possible.

Quant al Sr. Bosco, tampoc no me rebat res de cap esmenes,
cap punt  dels que jo avui aquí he anomenat, igual que la
senyora representant del PSOE, cap dels punts s’ha desviat del
tema. Balanç social, me digui què és, perquè per molt que vostè
m’ho ha explicat encara no me n’he assabentat; què els diran a
les cooperatives quan diu que obrin el balanç social? Tot el que
vostè m’ha dit està inclòs a l’informe anual, a la memòria; però
un balanç social jo encara, me cregui, que per molt que m’ho he
mirat, ho he demanat, ningú m’ha sabut respectar.
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Home, a la representant del Partit  Socialista li don les
gràcies per haver tingut la consideració que s’havia agilitat el
tràmit perquè es pogués aprovar, però açò no lleva tampoc que
vostès m’haguessin barrat el pas, com hem dit abans, en no
admetre cap discussió, punt  per punt, i jo crec que els texts
nostres eren importantíssims, eren vàlids, estan ben pensats
també, i eren adequats per crear un nou text legislatiu d’acord
amb les circumstàncies actuals i d’acord amb les directives
europees que altres societats han admès i han assumit. I és per
açò que nosaltres havíem posat  tot  un text  complet, amb les
esmenes incloses, per debatre a ponència i a comissió, que jo
pensava que per a açò hi eren, per açò era la funció que a la
ponència i a la comissió, d’una manera molt més distesa,
poguéssim aprofundir a tots i a cada un dels punts tècnics i
polítics per tirar endavant i fer una bona llei de cooperativisme.
I jo crec que és per açò que nosaltres hem estat decebuts una
vegada més.

I per acabar, jo pens que el projecte de llei que avui es
presenta és un mal projecte de llei, no es correspon a la realitat
actual i del que nosaltres crèiem de què es tractava era poder
crear aquest marc jurídic adequat perquè totes les cooperatives
es poguessin desenvolupar. I quan he dit totes, he dit tots els
que fan feina a les cooperatives, que veuen que aquesta llei és
una mala llei.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps, en nom del Grup Popular. En torn
de contrarèpliques, el Sr. Nadal, en nom del Grup Mixt, Unió
Mallorquina, té la paraula.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Camps, avui em permeti que insisteixi, pensi-ho bé, Sr. Camps,
jo crec que vostè està convençut, com jo, que la proposta que
avui li he fet aquí és una millora del text. Jo crec que aquesta
legislatura ha estat una constant del Grup Popular de dir
sempre: o amb jo o contra jo; i crec que avui el Grup Popular té
una oportunitat, una oportunitat de demostrar que és un partit
obert al consens, que és un partit que pot arribar a acords, ara
i en el futur, que és un partit  que està disposat a parlar, a
dialogar, a cercar el millor a cada moment per als ciutadans
d’aquestes illes. El Govern va presentar un projecte que
segurament és millorable, però un projecte que va parèixer bé a
la majoria d’aquesta cambra, a la majoria dels que tenien la
responsabilitat en aquest moment d’acceptar aquest projecte;
vostè va presentar una alternativa, era una esmena a la totalitat
i aquesta esmena a la totalitat va ser rebutjada, entre dues
alternatives en aquell moment se’n va triar una. A la ponència
i a la comissió del que es tractava és, en base al text que havia
presentat  el Govern, si hi havia coses que es podien millorar es
millorassin, i aquesta ha estat l’actitud d’Unió Mallorquina.

I amb aquesta actitud nosaltres li demanam al Sr. Camps que
s’ho repensi; ell diu, vostè diu, Sr. Camps, que ha parlat amb
molta gent, fins i tot ha anomenat una Caixa i que ha parlat amb

ells; jo estic convençut que si hagués parlat amb aquesta Caixa
avui donaria suport  a aquesta esmena, perquè aquesta mateixa
entitat té tretze consellers al seu consell rector. Sr. Camps,
pensi-ho bé, avui té l’oportunitat de demostrar que el Grup
Popular és un partit  capaç d’arribar a acords, capaç de negociar.

(Remor de veus)

L’esmena que es presenta avui i que la raó que vostè diu,
l’esmena que es presenta avui o que proposam avui i les raons
que vostè dóna per rebutjar-la, o sigui, són unes raons que no
tenen cap sentit en el fons, vostè diu que si vostè manté
l’esmena, l’esmena tanmateix sap que vostè serà rebutjada;
vostè té la possibilitat, en una qüestió, d’arribar a acords i
millorar el text  en el sentit  que vostè demanava; vostè
demanava, i vostè diu: no, és que nosaltres no pensàvem
limitar. No, miri, l’esmena que vostès han presentat, el text
alternatiu que vostès han presentat  també tenia una limitació,
parlava de 15, no parlava d’11, però parlava de 15. Jo li oferesc
la possibilitat de transaccionar, d’arribar a una mesura
intermèdia, la resta de grups, esper que els d’Esquerra Unida no
siguin supersticiosos i que el 13 no els faci por, la resta de
grups diuen que estan disposats a donar-li suport: depèn de
vostè, Sr. Camps. Nosaltres, des d’Unió Mallorquina, creim que
amb això milloraria el text  i que amb això estaria més prop de les
entitats cooperatives que hi ha avui en aquestes illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal, per la seva intervenció en nom del
Grup Mixt, Unió Mallorquina. Sr. Grosske, en nom del Grup
d’Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Molt  breument, Sr. President. Per dir-li al Sr. Nadal que a
nosaltres el número 13 no ens fa por, que políticament quasi res
ens fa por, a part  de la guerra, que per això posam un cartell a
l’escó. Evidentment, les societats cooperatives de crèdit tenen
una regulació específica, en qualsevol cas, nosaltres ja he dit
que estàvem a favor d’aquesta esmena; a més, crec que
exposada amb els arguments tan vehements i tan
grandiloqüents que ha explicat el Sr. Nadal, jo no sé, Sr. Camps,
com no li fa pena no acceptar aquesta esmena transaccional
que li fa el Sr. Nadal, jo crec que ja seria una qüestió com a de
mig bon rotlle en aquesta cambra acceptar aquesta esmena
transaccional. Ho facin, de veritat, seria la nostra opció.

Però, en qualsevol cas, nosaltres, quan hem apelAlat a la
interlocució social, clar, no ens hem responsabilitzat de la Caixa
Rural, això és cert, però és que els interlocutors socials a una
democràcia doncs estan determinats, s’ha d’escoltar tothom i,
a més, vostè quan deia, no han escoltat la Caixa Rural, el
conseller actual feia manifestacions en desacord, perquè sí que
hi ha hagut acords, però la participació i la interlocució és una
cosa reglada i que es tà organitzada i que està taxada. I aquesta
és una llei, insistesc, amb aquest aval social al qual he fet abans
referència i que és el seu millor aval; el seu millor aval no són
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els vots de la majoria parlamentària d’aquesta cambra, és el
suport  de la majoria de la societat que entén d’aquestes coses,
i aquesta coincidència és la que dóna molta força a aquesta llei
i és una coincidència a la qual vostè és absolutament
insensible, sí, insensible, i me sap greu, insensible des del punt
de vista polític, tal vegada sentimentalment plora per dins, però
políticament és una autèntica paret i li és igual, baldament
vengués amb l’aval del Vaticà vostè diria que això és una llei
que no té per agafar-la.

Bé, avui l’aprovarem i tendrem una bona llei de
cooperatives; haurem superat el fet de no tenir una legislació
autonòmica a les Illes Balears per regular un sector que
nosaltres pensam que és estratègic, des de molts punts de
vista, estratègic des del punt  de vista econòmic, estratègic des
del punt  de vista de creació d’una ocupació més estable i de
major qualitat; un sector que està creixent com mai no havia
crescut en aquesta comunitat autònoma, i tal vegada també això
seria un element de reflexió de per què ara, amb aquest pacte,
autodenominat de progrés, això funciona quatre vegades millor
que amb un partit  autodenominat conservador, de la mateixa
manera que el pacte, un conservador de centre, -m’és igual, com
es vulguin autodenominar, no tenc cap problema-, el mateix que
nosaltres hem estat capaços de consensuar aquest projecte i
vostè no va ser capaç de consensuar el seu projecte, perquè
entre les polítiques autodenominades de progrés hi entra la
capacitat de fer consens amb la societat.

Per tant, en definitiva, i al marge de tota això, l’important és
tenir aquesta llei autonòmica, que això sigui la base per
continuar donant un impuls al moviment cooperatiu i, en
definitiva, que jo crec que el conjunt de la societat i
especialment el moviment cooperatiu de les Illes Balears avui
està d’enhorabona.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Grosske, per la seva intervenció, en nom
del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista. I la Sra. Francina
Armengol té la paraula en nom del Grup Socialista, en torn de
contrarèplica.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Molt breument, perquè jo crec que
tots els arguments ja els hem explicat i el Sr. Camps, tanmateix,
segueix amb la mateixa actitud del discurs inicial de dia 22
d’octubre del 2002. Ha tornat dir a la tribuna, aquí, que
nosaltres li vàrem dir o que no li volíem acceptar cap esmena a
ponència i a comissió, i jo ja li he dit que quan en el debat de
l’octubre vàrem sortir els grups del pacte de progrés, vàrem dir
clarament que a nosaltres ens pareixia bé el projecte de llei que
presentava el Govern, perquè comptava amb el consens social
que nosaltres crèiem necessari per aprovar una llei de
cooperatives, i que, per tant, no pensàvem donar suport  al seu
t ext  alternatiu. I vostè, li repetesc, no ha fet esmenes parcials,
simplement ha tallat el text  alternatiu i l’ha posat amb esmenes
parcials a articles que no corresponien; les esmenes que vostè

ha fet les ha fet al text  articulat que vostè va fer en el 98 quan
era conseller de Treball, mai no ha fet cap esmena parcial al text
del Govern de les Illes Balears, i això que quedi clar, perquè és
impossible poder discutir una esmena que no es correspon amb
els articles que vostè intentava esmenar. Per tant, jo crec que
l’actitud nostra ha estat altament comprensiva davant el
desastre tècnic de presentació de les esmenes que han fet a
aquesta llei de cooperatives.

Vostè diu que creu en el cooperativisme, jo crec que mai
havia anat tan equivocat; si realment hi creia, fa fer un text  en
el 98 que tothom li va criticar, que ningú li va donar suport, fins
i tot els tècnics independents als quals vostè, com a conseller,
els va demanar l’opinió, li varen fer escrits dient-li que aquell
text  era totalment reprovable i que no l’aprovàs el Govern de les
Illes Balears. Per tant, aquesta és la realitat del text que vostè va
presentar i que mantenen com a Grup Popular a hores d’ara, i la
realitat del text  del projecte de llei del Govern de les Illes
Balears, el que té el suport  ampli de tot  el sector cooperativista,
que té el suport del Consell Econòmic i Social i de la mesa de
diàleg. Per tant, jo crec que són dues postures de fer política
molt diferents: vostès ancorats en si mateixos i nosaltres oberts
a la societat i oberts a discutir-ho amb tota la societat civil, que
és el que hem fet amb la tramitació d’aquest projecte de llei.

Quant a l’esmena que presenta el Grup Mixt, torn repetir que
nosaltres li donam suport i creim que és necessari que vostès
també n’hi donin, perquè amb això es demostrarà la seva pròpia
incongruència, Sr. Camps. Vostès han fet una esmena al text de
la llei on diuen que no els pareix bé que siguin 11 perquè ho
troben poc, i volen arribar, com a màxim, fins a 15. El Grup
d’Unió Mallorquina presenta una esmena de que siguin 13, amb
això solucionen un problema de la Caixa Rural, tota la resta de
grups parlamentaris hi estam d’acord, vostès es tornen ancorar
en si mateixos, d’esquena a solucionar un problema petit, però
un problema que podrien demostrar que tenen ganes de
solucionar. I ni en això volen donar suport, jo crec que realment
la seva posició de cada vegada més es demostra que està
totalment, però totalment d’esquena a la societat.

Sr. Nadal, a mi no me sorprèn perquè ja sabia que al PP li
costa moltíssim arribar a acords.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Idò, el debat de les esmenes
està substanciat. No hi ha transacció? Aleshores procediria la
votació de les esmenes compreses amb els números de registre
entre la 3130 i la 3373. Votam esmenes.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 25; vots en contra,
28. En conseqüència, queda rebutjat tot aquest bloc d’esmenes.

Si cap grup no demana votació separada, faríem votació
conjunta de tot  el sumari, tot l’articulat, disposicions i exposició
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de motius, que estalviï llegir-los els números perquè és
llarguíssim.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació del
text articulat.

Resultat de la votació: vots favorables, 28; vots en contra,
28, perdó, 25. En conseqüència, facultant els Serveis Jurídics de
la cambra per fer les correccions i les modificacions tècniques
necessàries, per tal que la llei en qüestió tengui una redacció
coherent, declar aprovada la Llei de cooperatives de les Illes
Balears.

(Aplaudiments)

IV. Liquidació del pressupost del Parlament de les Illes
Balears, exercici del 2002.

El punt  següent de l’ordre del dia és la liquidació del
pressupost del Parlament de les Illes Balears. Deman a la
cambra si el pressupost, que ha oportunament repartit, aquesta
presidència demana si, per assentiment, s’aprova la liquidació
de l’exercici del Parlament de les Illes Balears per a l’any 2002.
S’aprova? Doncs, queda aprovat per assentiment.

Declaració institucional  a favor de l’Associació d’Amics
d’Ana Eva Maria Guasch.

I com a punt  final, hi ha, pareix ser, una declaració
institucional, que hi ha acord dels grups. Aleshores, demanaria
al Secretari primer de la cambra que doni lectura a aquesta
declaració.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Declaració institucional a favor de l’Associació d’Amics
d’Ana Eva Maria Guasch.

Com se sap, Ana Eva Maria Guasch Melis va desaparèixer
el dia 21 d’octubre de l’any 2001 i de llavors ençà no s’ha
tengut cap notícia d’ella, i seguint els exemples de l’alAlota
recentment desapareguda a Barcelona i del nen desaparegut a
Guadalajara, on la implicació de les administracions va ser
determinant per aclarir els fets, aquest Parlament insta el Govern
i totes les administracions públiques de les Illes Balears a no
abandonar el cas d’Ana Eva Guasch Melis, desapareguda des
del 21 d’octubre de l’any 2001.

Així mateix, el Parlament de les Illes Balears solAlicita que
s’impulsi la investigació i que es remoguin tots els mecanismes
que obstaculitzen l’aclariment dels fets.

I, finalment, el Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions públiques de les Illes Balears a donar suport i
a treballar amb la família i amics de la desapareguda, reunits com
a Associació d’Amics d’Ana Eva, que lluiten per l’esclariment
dels fets i que s’han personat com a acusació popular, per si de
cas arriba als tribunals.

EL SR. PRESIDENT:

S’aprova? Queda aprovada per unanimitat.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats, s’aixeca la
sessió.
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