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en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, Sra. Presidenta. Carme Feliu substitueix Misericòrdia

Sugrañes.

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon substitueix Miquel Rosselló.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Joan Font substitueix Joan Huguet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entén aquesta presidència que no hi ha més substitucions.

I vull posar en el seu coneixement que per part del Grup

Parlamentari Popular s’ha solAlicitat una ampliació de l’ordre

del dia d’aquesta comissió.

Sr. Lletrat, vol fer lectura de la solAlicitud del Grup

Parlamentari Popular?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. 

“Assabentats de la convocatòria de l’ordre del dia de la

Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals a celebrar el

proper dia 9 de juny del 2004, que inclou les proposicions no

de llei números 2416/2004 i 2613/2004, atès que no s’ha inclòs

a l’esmentat ordre del dia la compareixença de l’Hble.

Conseller d’Interior, relativa a ajudes per a tasques de neteja a

Camariñas, solAlicitada mitjançant escrit de la vicepresidenta i

consellera de Relacions Institucionals del Govern de les Illes

Balears, amb RGE núm. 3233/04, de data 19/05/2004; atès que

l’actual període de sessions del Parlament finalitza el proper 15

de juny i no és previsible que es convoqui una nova comissió

abans de la data esmentada, havent de passar tres o quatre

mesos abans de la propera convocatòria; atesa la urgència i la

importància del fet que per part del conseller d’Interior es

donin totes les dades i explicacions que siguin necessàries

davant la comissió parlamentària corresponent per tal d’aclarir

un assumpte que ha estat objecte de polèmica darrerament; per

tot això i d’acord amb el que disposa l’article 68.2 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular solAlicita l’alteració de l’ordre del dia de

la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals que està

prevista celebrar el proper dimecres, dia 9 de juny, a les 12,30

hores, en el sentit d’incloure la compareixença del conseller

d’Interior, relativa a la línia d’ajudes en concepte de tasques de

neteja a la costa del Concello de Camariñas per l’abocament

del Prestige, solAlicitada mitjançant escrit núm. 3233/04, de

data 19/05/2004, de la vicepresidenta i consellera de Relacions

Institucionals. Signat: el portaveu Joan Huguet i Rotger”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tenen la paraula els diferents grups que vulguin intervenir.

Sí, per part del Partit Popular té la paraula...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, només

per reiterar el contingut d’aquest escrit al qual el Grup

Parlamentari Popular ha dat entrada, i per solAlicitar l’aplicació

del Reglament en aquest sentit a fi que el conseller pugui

comparèixer per dar compte de la línia d’ajudes en concepte de

tasques de neteja a la costa del Consell de Camariñas. Entenem

que en el període de temps que hi ha entre que s’acaba aquest

període parlamentari i s’inicia el següent el tema de la

compareixença perdrà, evidentment, actualitat. 

El grup parlamentari vol conèixer i el conseller vol explicar

aquestes circumstàncies i entenem que per un tema d’urgència

i per un tema de necessitat, i per un tema que actualment ha

estat motiu de diferents articles publicats en premsa idò

entenem que interessa alterar l’ordre del dia amb la inclusió de

la compareixença del conseller, en aplicació del Reglament

amb l’article 68.2 i el 68.3, que parla dels requisits necessaris

per incloure o alterar l’ordre del dia, que són l’admissió per la

Mesa i la publicació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Altres representants? Sr. Sampol, també em

demana la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la veritat és que, el nostre

grup, jo en aquest moment crec que no podrem assistir a

aquesta compareixença si s’acorda perquè ens havíem

planificat l’agenda. Jo personalment no podré i dubt que en

aquest moment pugui trobar algun diputat o diputada que em

pugui substituir. 

D’altra banda aquest tema no és urgent; evidentment

conèixer tota la informació que pugui donar un conseller és

d’interès, però no es pot qualificar d’urgència per modificar

l’ordre del dia, i en tot cas si el Grup Popular té interès urgent

de conèixer aquest tema i el conseller d’Interior també té

urgència per explicar-lo, que es reuneixin en el seu partit i que

els ho conti. Per tant no..., el que no es pot fer és ara aquí

modificar l’ordre del dia per una qüestió tan important sense

que nosaltres ens haguem pogut documentar ni preparar per

aquesta reunió. Aleshores el nostre grup votarà en contra

d’aquesta compareixença i em pareix que no hi podrem assistir,

ho intentaré però no ho puc garantir, i aleshores el nostre grup

se sent indefens. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Sr. Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
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Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar decir que me

parece que el conseller no ha venido; entonces, si no ha venido,

pues mal podrá comparecer a no ser que lo tengan escondido en

algún sitio, pero en este momento parece que no ha venido. Si

no ha venido supongo que van a retirar la petición que hacen.

Las razones que se han dado son razones..., podríamos decir

internas de la propia proposición, nos han dicho que por

cuestiones de plazo, porque pasará de moda, o de actualidad,

o se acaba el periodo de sesiones. Para nada, no se preocupen,

se verá antes de que se agote el plazo Flaquer, 5 meses 25 días

desde que se presentó, desde que se presentó una propuesta

hasta que se contesta por el Sr. Flaquer; o sea, no se cumplirá

el plazo Flaquer, tranquilos. Nosotros tenemos otra presentada

con anterioridad a ésta de mayor actualidad y de mayor

importancia. Ustedes ahora le dan importancia porque el

conseller se inventó una multa de no sé cuántos mil millones de

euros, perdón, de 200 millones de euros, y no tiene ninguna

urgencia en venir ni se preocupa lo más mínimo. ¿Que han

salido publicaciones en prensa? De todo salen publicaciones en

prensa y buen interés que ha tenido el Sr. Conseller en esas

publicaciones en prensa, y tenemos interés nosotros en saber

también si le han robado los documentos o no; eso también nos

interesa saberlo.

Pero vamos, lo que me interesaba más que nada saber, y

creo que también interesa a la Mesa, es si reglamentariamente

es posible. Mire, Sr. Diputado, ustedes se han equivocado,

ustedes han pedido que se aplique -y es lo que han pedido en el

escrito- leo textualmente: “...de acuerdo con lo que dispone el

artículo 68.2 del Reglamento”. Esa es su petición, y esa es la

petición que hemos de estudiar en este momento y no la que

modifiquen en el momento actual. En esa petición, el 68.2;

¿qué dice 68.2?, dice que el orden del día de una comisión

podrá ser alterado a propuesta de su presidente, a petición de

un grupo parlamentario o de una quinta parte de los diputados

miembros de ésta”, pero no se refiere a la introducción de

asuntos nuevos, no señor, se refiere a cambiar el punto 2 por el

punto 1, o el 1 por el punto 2, no se refiere a la introducción de

asuntos nuevos. Entonces ese escrito que ustedes han hecho,

por haberse equivocado no puede ser tramitado, no puede darse

lugar a lo que ustedes piden porque lo que ustedes piden no

encuentra acogimiento en el artículo que ustedes piden de

aplicación.

Si estuviéramos en un tribunal usted podría invocar el

principio iura novit curia, ¿por qué?, porque los tribunales

sirven intereses generales y los tribunales pueden suplir las

deficiencias de parte integrando con los artículos que

corresponda las peticiones que hacen los ciudadanos, pero aquí

no estamos ante intereses públicos, sino ante intereses

particulares de un partido, y si un partido se equivoca, ni la

Mesa ni los letrados ni nadie, ni el conseller de Interior, pueden

modificar el escrito que ustedes han hecho de forma

equivocada. O sea, lo que ustedes han hecho, que es pedir que

se cambie el orden del día, el punto 2 por el punto 1 sería lo

que podrían pedir en base al artículo 68.2, no puede tener lugar.

Y si usted quiere de una forma extemporánea decir que eso

va por el 68.3, que no es lo que han pedido y como no es lo que

han pedido no se puede tramitar su escrito, si quieren decir que

va por el 68.3 les diría que lo que pretenden es un fraude de ley

impresionante. Mire, el artículo 68.3 dice que en cualquier

caso, cuando se trate de incluir un asunto, éste tendrá que haber

cumplido los trámites reglamentarios para que reúna las

condiciones necesarias para ser incluido. ¿Para qué está

previsto este artículo?, pues yo se lo explicaré; no está previsto

para pedir la reconsideración de las decisiones de la Mesa; la

Mesa, cuando tomó la decisión de establecer un orden del día

en su última reunión, en la que ustedes tienen un representante,

a la vista de los asuntos que tenía delante les dio una prioridad

y estableció un orden del día; establecido este orden del día si

usted quiere ir contra la decisión de la Mesa, que es lo que

quiere hacer por esta vía espúrea, si quiere ir contra la decisión

de la Mesa pida la reconsideración en el plazo de 10 días,

pídala y diga “le corresponde ir antes a este asunto que a este

otro y planteo la reconsideración”, y si no se la admiten pues

podrá ir usted al Tribunal Constitucional.

Éste es el camino. Ahora, ¿para qué está previsto entonces

el 68.3?, pues está previsto para un asunto que no estando sobre

la mesa en el momento de tomar la decisión de hacer la

programación semanal, no estando en ese momento, se

introduzca con el plazo suficiente de antelación a la fecha de la

comisión como para poder ser tramitado en este orden del día,

es decir, por lo menos con 48 horas de antelación a la misma,

y que en ese caso la Mesa estime, y la comisión en su

momento, que puede ser incluido en el orden del día. Pero lo

que no se puede hacer es revisar el orden del día por este

camino espúreo; si no podemos hacer una cosa: pegarle fuego

al Reglamento; ya le hemos ido arrancando unas cuantas

páginas en esta legislatura, le hemos ido arrancando ya algunas,

como aquella página que mantiene que no se tiene que

contestar a una persona que habla por alusiones, no se le tiene

que dar un trámite al Gobierno; o como aquélla que siempre se

permite hablar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular sin

darle la palabra y sin tener la palabra al final de cada pleno...

Hemos ido arrancado hojas. Ayer arrancamos otra hoja sobre

cómo se hacen las cuestiones incidentales, con quien escoge el

Gobierno en vez de con quien corresponde. ¿Hoy quieren que

arranquemos la hoja 62.3?, ¿68.3?, ¿esto es lo que quieren?,

porque no se puede aceptar esto desde un punto de vista

reglamentario. 

Por razones de fondo también se lo he dicho, y por razones

políticas, mire, a mi no me ha cogido de sorpresa como al Sr.

Sampol, porque a mi sus propios compañeros, los enemigos del

Sr. Rodríguez, que son muchos, ya me dijeron “Está

preparándolo con el Sr. Pol para ir mañana, ¡cuidado!”. Ya me

avisaron, ya me han avisado y yo tengo aquí todos los papeles,

yo estoy preparado para ello. ¿Por qué?, porque tiene más

amigos que enemigos, y usted lo sabe, dentro de los suyos,

¿eh?, dentro de los suyos, y yo vengo preparado y no me

supone ningún problema, ninguno, pero considero que si

consentimos en el Parlamento de las Islas Baleares hacer esto,

es decir, que el grupo que da apoyo al Gobierno pueda venir

aquí la víspera de una comisión, cuando hay dos asuntos de

extrema importancia como los que hay, y alterar el orden del

día porque han prometido al conseller que si lo saca hoy saldrá

en un medio de comunicación de nivel nacional..., si lo hemos

de hacer así, si eso es lo que ha de mover este parlamento,

venga Dios y lo vea.
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Por eso creo que por la honorabilidad de este parlamento,

por el respeto al Reglamento y porque no tiene ninguna

urgencia ni importancia, que yo tengo mucho interés en esta

comisión y tengo mucho interés en oír la comparecencia del Sr.

Rodríguez, i tengo mucho interés en contestarle lo que le voy

a contestar, pero creo que las formas se deben respetar, porque

las democracia son formas. Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Més grups que vulguin

intervenir? Sr. Lletrat, creu que és oportú?, perquè hi ha

opinions controvertides; què he de fer? Passar a votació?

EL SR. LLETRAT:

Bé, nosaltres, Sra. Presidenta, a la vista de la petició l’equip

de lletrats la vàrem estudiar i consideram que es pot fer una

ampliació de l’ordre del dia. Es pot fer perquè, amb una

interpretació distinta de la que fa el Sr. Diéguez, a l’article...,

el paràgraf c) del mateix article 68 ens diu que en tot cas, quan

es tracti d’incloure un assumpte aquest haurà d’haver complert

els tràmits, és a dir, que dóna peu al fet que sobre l’ordre del

dia s’inclogui un altre punt, perquè si no, no diria textualment

el que diu el paràgraf tres de l’article 68.

Per tant, si quan es tracta d’introduir un assumpte aquest

assumpte ha d’haver complert els tràmits parlamentaris, això

vol dir que es pot introduir un assumpte nou, diguem, dins

l’ordre del dia. Aquesta és l’opinió que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta, por aparentes contradicciones

porque realmente no las ha habido. El argumento que yo he

planteado no ha sido discutido. Es que el asunto no es nuevo.

O sea, yo estaría de acuerdo en que se pudiera incluir si

cumpliera dos condiciones: primero, que fuera nuevo, es decir,

que la Mesa no lo hubiera tenido encima en el momento de

acordar el calendario; en este caso sería un asunto nuevo. Y

segundo, que hubiera estado presentado 48 horas antes de esta

comisión porque así lo indica el Reglamento, que tiene que

tener con 48 horas de antelación los asuntos nuevos. Pues no es

un asunto nuevo, sino que es un asunto que tuvo la Mesa. 

Lo que se está haciendo es revisar la decisión de la Mesa

por un camino que no es el legalmente establecido. Las

decisiones de la Mesa se revisan por vía de reconsideración.

Entonces quiero decir que si se pueden revisar las decisiones de

la Mesa por vía distinta de la reconsideración sin aplicación del

principio de disponibilidad parlamentaria, es decir, si hubiera

unanimidad por parte de todos los parlamentarios, por parte de

todos los grupos, lo vería perfecto, pero no habiendo esa

unanimidad, un asunto que ha estado en manos de la Mesa y

que no lo ha incluido porque no le tocaba, ¿puede un grupo

parlamentario cargarse esa decisión sin acudir a los

mecanismos legal y reglamentariamente previstos? Es un

fraude, clarísimamente.

EL SR. LLETRAT:

Bé, jo li diria que l’article precisament es refereix, està dins

el capítol segon, i el capítol segon, els articles 67 i 68 estan

dins aquest capítol, que parla de l’ordre del dia. Per tant, un

nou assumpte és dins l’ordre del dia. Per tant no és un nou

assumpte dins la tramitació general parlamentària, és un nou

assumpte dins l’ordre del dia. Per tant aquest ordre del dia pot

ser alterat, pot ser ampliat. També és l’alteració, una

modificació d’un punt per l’altre, però aquí és un nou assumpte,

no un assumpte..., que s’estigui tramitant dins la comissió, dins

la Comissió d’Assumptes Institucionals.

És una opinió, Sr. Diéguez, respectant les opinions, per

suposat, dels senyors diputats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sra. Presidenta. Jo, a la vista de com va el debat vull insistir

encara més en la indefensió que aquest tema ens produeix,

perquè el Sr. Diéguez té coneixement d’aquest escrit no sé si

perquè tenen representants a la Mesa, però en el meu grup no

se’ns ha notificat tan sols que hi hagués una petició del Partit

Popular registrada dia 8 de juny, és a dir, ahir, i per tant la

primera notícia que he tengut que hi hauria una possibilitat de

modificar l’ordre del dia ha estat en aquest mateix moment.

Imaginin-se, es tracta d’una compareixença, imaginin-se

que amb aquesta mecànica se’ns introdueix una proposició no

de llei que hem de votar. Jo els hauria de demanar 5 minuts per

anar al grup a cercar papers i documentar-me. Això és una

indefensió absoluta, i ara ja els dic que jo no cercaré diputat per

assistir a aquesta compareixença; en acabar els dos punts que

estan a l’ordre del dia m’aixecaré tranquilAlament i no

assistirem a aquesta compareixença si es produeix, perquè això

és inadmissible, fins aquí hem arribat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lletrat, què procedeix fer?

EL SR. LLETRAT:

Sra. Presidenta, jo entenc que procedeix anar a la votació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs si el lletrat ho opina, vots a favor de la proposta?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sra. Presidenta, con carácter previo a la votación...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, diga.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Simplemente decir que nuestro grupo no intervendrá en esta

votación por considerar que está votando una cosa

completamente contraria a derecho, aparte de ser un precedente

en la historia del parlamentarismo de esta comunidad autónoma

que no ha existido nunca jamás, jamás. Es una actitud

realmente golpista la que está manejando el Grupo

Parlamentario Popular, porque está cargándose la vida

parlamentaria de esta manera, está cargándosela. Me remito a

las explicaciones que ha hecho el Sr. Sampol. Por eso nuestro

grupo no participará en la votación.

(Intervenció inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jerez, té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, jo només per lamentar que el Sr. Diéguez no respecti la

interpretació que el Sr. Lletrat d’aquest parlament fa del

Reglament, simplement això, bàsicament i senzillament això,

per lamentar que el Sr. Diéguez no respecti l’opinió qualificada

del lletrat que ha interpretat aquest reglament. Res més.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Doncs passarem a la votació.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació: vots a favor, 9; en contra, cap,

abstencions, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència tot seguit passam al primer punt de l’ordre

del dia, relatiu a la compareixença del Sr. Rodríguez..., i

Barberà per tal de...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta...

EL SR. SAMPOL I MAS:

Una qüestió d’ordre.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Proposaríem respectar l’ordre del dia, que el primer i el

segon punt se substanciassin en primer lloc i la compareixença

quedàs com a tercer punt. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Em sembla bé. A mi m’ho havien preparat de forma

diferent. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 2416/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a ajuts per als damnificats pel temporal de calabruix a

Consell.

Doncs així el primer punt de l’ordre del dia seria la

proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista relativa als ajuts pels damnificats del

temporal de calabruix de Consell. 

EL SR. SAMPOL I MAS:

 Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El passat dia 2 de setembre

es va produir un fort temporal de calabruix que va afectar

sobretot el municipi de Consell i en menor mesura els

municipis de Binissalem, Costitx i Sencelles. El dia següent,

dia 3 de setembre, visitaren el municipi de Consell la

vicepresidenta del Govern, el conseller de Funció Pública i

Interior i el director general d’Emergències, i amb la seva visita

al municipi i les seves declaracions...

(Remor de veus)

...crearen l’expectativa que el Govern obriria una línia

d’ajuts per als particulars damnificats per aquest fort temporal

de calabruix.

A partir d’aquí l’ajuntament, el batle de Consell va

promulgar un ban on convocava tots els afectats a justificar els

desperfectes que el temporal havia ocasionat als seus béns, de

tal manera que en pocs dies es va tancar un expedient en el qual

827 afectats varen aportar documentació, factures, fotografies

sobre els danys ocasionats als seus béns mobles i immobles.

D’aquests 827 expedients es dedueix que es varen produir

desperfectes a 637 cases, només a Consell, 338 cotxes o

vehicles, a més de desperfectes en els conreus, especialment

amb perjudicis a les vinyes, que n’hi ha en abundància en

informació comarca.

D’una manera sorprenent setmanes després el Govern va

comunicar a l’Ajuntament de Consell que no es feia càrrec, que

no obria una línia per subvencionar els particulars, i que tan

sols cobriria els desperfectes ocasionats als béns públics de

titularitat municipal. Bé, aquí podria ser que hi hagués hagut

una mala interpretació; el que passa és que el batle i la

corporació varen entendre que s’obriria aquesta línia d’ajuts, i

ho varen entendre tots els mitjans de comunicació, perquè si

només hagués estat un diari podria ser que el corresponsal ho

hagués entès malament, però jo aquí tenc, per exemple,

l’Última Hora de dia 4 de setembre i vegin aquest titular: “El

Govern habilitarà una línia d’ajuts per als afectats per la

calabruixada”, i recull declaracions del director general

d’Emergències, el Sr. Pol, que diu, entre cometes: “En el
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próximo Consell de Govern de día 12 de septiembre

llevaremos una pequeña propuesta con la finalidad de

establecer la mejor línea de ayudas”. Evidentment es generà

una expectativa. 

Així ho va entendre també el Diari de Balears, que en el

seu titular de la informació de dia 4 diu: “El Govern balear

habilitarà unes ajudes per als afectats pel temporal”. I ho va

entendre també el Diari de Mallorca quan diu que..., aquí ja

matisa, és una informació de dies més tard, dia 19 de setembre,

que la conselleria únicament va excloure de les possibles ajudes

aquells que fossin beneficiaris de pòlisses d’assegurances. Per

mor d’aquesta informació l’ajuntament es posa en contacte amb

totes les entitats bancàries que operen a la comarca i els

demana una relació de tots els particulars que han rebut alguna

compensació per tenir una assegurança sobre els seus béns

mobles i immobles, i també se frustra aquesta expectativa.

I finalment també el diari El Mundo insisteix i diu: “En

Galicia el accidente del Prestige dio lugar a una celeridad en

la entrega de las indemnizaciones ejemplar. Diu: “Tiene ahí el

Govern la oportunidad de demostrar que las cosas también en

materia de indemnizaciones han cambiado”, i efectivament el

Govern va demostrar que en matèria d’indemnitzacions les

coses han canviat, perquè el pacte de progrés va indemnitzar els

particulars per les ajudes per la sequera, per les ajudes del

temporal l’any 2001, amb un crèdit extraordinari de 20.000

milions de pessetes, que suposaren una forta càrrega per a les

arques de la comunitat autònoma, i el Govern del Partit Popular

no paga, efectivament. Recomanam al diari El Mundo que faci

un article per demostrar el canvi que hi ha hagut en aquestes

qüestions.

En definitiva el que proposam en aquesta comissió és que

s’insti el Govern de les Illes Balears a obrir una línia d’ajuts

destinada a compensar els perjudicis provocats no només en els

béns municipals, sinó també als particulars, pel temporal de

calabruix del passat dia 12 de setembre i, si no, bé, que no

haguessin creat aquesta expectativa. La documentació, mirin,

només la relació de les persones que han reclamat, ja els dic,

827 peticions, i darrere cadascuna d’aquestes peticions hi ha un

expedient, amb factures per arreglar una teulada, per arreglar

un vehicle, amb fotografies... El que no es pot fer és frustrar les

expectatives de la gent; primer generar unes expectatives,

perquè si amb la visita dels tres alts càrrecs al municipi de

Consell s’hagués deixat ben clar que només hi hauria ajuts per

a aquells béns de titularitat pública ja no s’hagués creat tota

aquesta expectativa, però les mateixes declaracions dels tres

alts càrrecs generaren aquesta expectativa que s’ha de complir.

I això és tot. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. En torn de fixació de posicions

de menor a major, Esquerra Unida no fa ús de la paraula; pel

PSOE la Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre posicionament és per

donar suport a la proposició no de llei que presenta el PSM-

Entesa Nacionalista. Entenem que la greu calabruixada que va

patir el municipi de Consell, igual que va afectar alguns altres

municipis però crec que de forma molt més important al

municipi de Consell, ha de tenir un suport per part del Govern

de les Illes Balears, molt més quan es varen desplaçar allà a fer-

se la foto i es varen comprometre amb els ciutadans i les

ciutadanes de Consell a obrir una línia d’ajuts per tal d’ajudar

els damnificats de la calabruixada del mes de setembre de l’any

2003.

Ja en el plenari de dia 30 de març del 2004 el Grup

Parlamentari Socialista va plantejar una pregunta al conseller

d’Interior, que pel que es veu per a segons quins temes té molt

d’interès però per solucionar els problemes reals que tenen els

ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears no en té gaire, i en

aquella sessió plenària, arrel de la pregunta que li fèiem per

obrir aquesta línia d’ajuts per als ciutadans i les ciutadanes de

Consell, ja ens va contestar el conseller d’Interior que no era la

intenció del Govern de les Illes Balears. Nosaltres criticam

molt durament aquesta postura del Govern de les Illes Balears,

governat pel Partit Popular. Entenem que quan hi ha un

esdeveniment com pot ser aquesta calabruixada, o com han

estat en algun cas, com bé citava el Sr. Sampol, les tempestes

la passada legislatura, o com va ser la sequera, el Govern, les

institucions tenen l’obligació de respondre a les expectatives

dignes que tenen els ciutadans i les ciutadanes de les Illes

Balears, i per tant creim que allò normal era que el Govern

colAlaboràs amb els ciutadans de Consell i no que els donàs

l’esquena, com el que ha fet el govern del Partit Popular.

Entenem que, a més, tant les dades com els expedients que

hi ha oberts per cada un dels costos que han afectat a cada un

dels 800 i busques de ciutadans de Consell que han fet les

oportunes reclamacions, han de tenir el suport del Govern de

les Illes Balears, i molt més quan el mateix govern va ser el que

va posar un perit perquè fes les quantificacions del que havia

succeït a Consell. Suposam que quan el Govern posa una

persona perquè precisament compti quins perjudicis hi ha hagut

en el municipi de Consell amb el compromís, com deia abans,

de l’obertura de la línia d’ajuts, era perquè el que digués aquell

perit era el que faria el Govern o la línia que faria d’ajuts el

Govern. Bé, el perit que va contractar el Govern de les Illes

Balears o que tenia en nòmina el Govern de les Illes Balears, va

xifrar els danys de Consell en un milió d’euros, i d’un milió

d’euros passam al fet que el Govern decideixi pagar 60.000

euros. 

Clar, nosaltres entenem que això és una vergonya absoluta

per als ciutadans i les ciutadanes de Consell que han patit una

situació d’una causa com una calabruixada, que no l’han

cercada, que l’han patida, que el Govern va allà, es compromet

a posar la línia d’ajuts i a l’hora de la veritat, a l’hora de cobrir

aquestes expectatives resulta que els paguen 60.000 euros, que

ni tan sols no basten per pagar els danys en els edificis

municipals, crec que també val la pena posar-ho damunt la

taula. 

Per tant donarem total suport a aquesta proposició no de llei

del PSM perquè entenem que és una reivindicació justa,

entenem que és el que ha anat fent el Govern de les Illes

Balears la passada legislatura quan hi va haver alguns

problemes com les sequeres, com les tempestes, que el pacte de
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progrés va estar a l’alçada de les circumstàncies i va ajudar els

ciutadans desfavorits per aquestes tempestes o sequeres i que

el Partit Popular, com molt bé deia el Sr. Sampol, quan ha

arribat al Govern ha canviat aquest hàbit, aquest bon hàbit del

Govern de les Illes Balears de donar suport i ajuda als

ciutadans que ho mereixen i es dedica, evidentment a fer altres

qüestions que no són solucionar els problemes dels ciutadans

i ciutadanes, en aquest cas del municipi de Consell. 

Per tant, res més i dir que el nostre vot serà favorable a la

proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Armengol. Per part del Grup del PP té la

paraula el Sr Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com bé ja va contestar el

conseller d’Interior a una pregunta que li va fer la diputada Sra.

Armengol, en aquest tema es varen crear falses esperances,

falses expectatives des d’un començament. El que va fer el

Govern va ser comprometre-ser a una assistència tècnica,

humana i material amb el municipi de Consell. En data de dia

12 de setembre, és a dir, 10 dies després que es produís aquest

accident natural, el director general d’Emergències va enviar

una carta al batle de Consell, allà on li deia coses com aquesta:

“Lamentam les conseqüències negatives que per a aquelles

persones ha representat aquest fenomen natural advers, però els

efectes de la tempesta no es poden considerar com a

catastròfics, ja que 1) no es pot parlar de danys generalitzats en

el territori, 2) ni tampoc el servei bàsic d’energia, aigua i

comunicacions varen resultar afectats”. 

Per altra banda el tipus de colAlaboració que es compromet

a prestar el Govern de les Illes Balears és pagar bàsicament

60.000 euros, com han dit, per aquestes conceptes: primer, per

al restabliment de la normalitat en el municipi, és a dir, el que

és la contractació i mobilització de maquinària, mà d’obra per

netejar la zona, retirar arbres i runes, etcètera. Després per als

desperfectes i danys a edificis públics, però també perquè sigui

el propi ajuntament el que d’alguna manera estableixi un

programa social, intern del propi ajuntament, perquè ells que

coneixen bàsicament quines són les necessitats socials dels

veïnats d’alguna manera que donin les ajudes que considerin

oportunes amb aquests 60.000 euros que els vàrem donar. A

més a més d’aquesta contribució material, el Govern també ha

prestat una sèrie de tasques, com pugui ser per exemple la

valoració de danys i desperfectes, amb un perit que hi ha perdut

500 hores, el que és la facilitat en l’obtenció del certificat del

Centre Meteorològic Territorial per mesurar els registres del

calabruix en el moment de la tempesta com a justificant per a

les companyies d’assegurances. O també tramitar les seves

solAlicituds davant el consorci d’assegurances.

D’altra banda vull recordar que tal i com el Govern va dir

en el seu dia, aquestes calabruixades no han representat, o no

s’han contemplat com a catàstrofe, ni tampoc com a calamitat

pública sinó que calabruixades com aquesta n’hi ha hagut

moltíssimes durant els darrers 10 anys, en compten unes 8. Per

altra banda si, com estableix el Real Decret 1981/920, que

contempla aquests temes, en el seu article 4.1 diu: “quedan

excluídos de las medidas previstas en el artículo 3, són les

mesures en cas de catàstrofe, calamitat pública o altres

esdeveniments d’anàloga naturalesa, queden excluídos de las

medidas previstas en el artículo 3 de este real decreto los

daños que sean indemnizables per compañías de seguros,

mútuas, o entidades de carácter similar, de naturaleza pública

o privada. O los daños que sean consecuencia de riesgos

susceptibles de previo aseguramiento”. Per tant, d’alguna

manera aquí es produiria un greuge comparatiu entre aquells

ciutadans de Consell que efectivament sí tenen assegurat els

seus béns i aquells que no els hi tenen. 

Per altra banda vull dir que de la mateixa manera que

Consell consideram que ha estat ben tractat en aquest sentit,

s’han produït altres accidents naturals, a Calvià per exemple un

cap de fibló, calabruix també a Sineu o a Binissalem que no

han rebut aquesta ajuda que sí va rebre el municipi de Consell.

Per tant, nosaltres consideram que Consell, almanco en

comparació amb altres pobles, sí que ha estat ben tractat. Per

tant, per això el Govern va decidir com a una línia

extraordinària i excepcional donar aquests 10 milions de

pessetes al municipi de Consell per a aquest concepte. La resta

només han estat males interpretacions, potser malentesos i

falses expectatives que s’han creat en el municipi de Consell,

o als mitjans de comunicació.

Per la nostra banda res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font. Per entrar en contradiccions Sr.

Sampol té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. He entès que el perit va fer 500

hores de feina, Sr. Font? 500 hores de feina amb una jornada

laboral de 7 hores, em surten 71 dies de feina que aquesta bona

persona ha dedicat a fer peritatges. O sigui que aquest home

durant 3 mesos i mig ha dedicat tota la seva jornada laboral a

fer valoracions en el municipi de Consell, per a després donar

10 milions d’ajudes al municipi.

Miri Sr. Font, aquí el problema, és cert que ens podem

trobar constantment amb aquestes situacions, el Govern

anterior s’hi va trobar, es va trobar amb la sequera, es va trobar

amb el temporals, es va trobar amb les inundacions i gelades

que hi va haver a Sa Pobla i també hi vàrem ser per ajudar a la

pagesia i en altres situacions més puntuals per ventura no es va

donar cobertura. El problema és quan es va al municipi, et fas

la foto, com ha dit la Sra. Armengol i tothom, des del batle, tots

els regidors que hi eren, fins i tot els regidors del Grup Popular

que s’ofereixen amb un escrit que tenc dins l’expedient,

s’ofereixen al batle per fer d’intermediaris entre el municipi i

les institucions governades pel Partit Popular. Tots els diaris

interpretaren el mateix. Bé i després al final s’aplica el

reglament, s’interpreta a conveniència i es frustren aquestes

expectatives. Hi ha molt mal estar dins el municipi de Consell

perquè a més a més de la desgràcia, afegir-hi una pèrdua de

temps, de despesa, fent fotos, cercant factures, etcètera, bé ha

passat el que ha passat.
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Aleshores m’imagín que haurem d’assumir responsabilitats

polítiques davant els afectats, davant totes les persones que

pensaren que rebrien una ajuda solidària del Govern i que al

final no s’ha produït. Llàstima.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. I si els sembla bé passaríem a

la votació de la proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació: vots a favor 6, en contra 9 i

abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda en conseqüència rebutjada la proposició no de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2613/04, presentada

pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a la legalització del matrimoni entre persones del

mateix sexe.

A continuació passarem a la segona proposició no de llei

presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida-Els Verds,

relativa a la legalització del matrimoni entre persones del

mateix sexe. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies. Bé el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds presenta aquesta proposició no de llei sobre un tema que

nosaltres pensam que està en el debat social, que està en el

carrer i que diversos països estan afrontat aquest problema,

aquest problema no, aquest fet i que s’inscriu pensam nosaltres

dins un canvi social molt important que s’està donant dins el

que era tradicionalment el concepte de família i també d’allò

que es coneix com a relacions afectives sexuals. Si el fet de

canvi de la família tradicional i el fet de què moltes dones

tenguin fills al marge del matrimoni tradicional, allò que

s’entén per famílies monoparentals, els poders públics

normalment tracten de posar-se al dia i de fer front a aquestes

situacions.

En canvi creim que no s’ha fet, o almanco no s’ha fet de

manera suficient pel que fa a les relacions de convivència que

es produeixen entre persones del mateix sexe. Que és una

situació que evidentment no és nova, però és una situació que

cada vegada es produeix d’una forma molt més oberta.

Superada, afortunadament, almanco a les nostres latituds

l’època de prohibicions, de persecucions i d’estigmatització de

l’homosexualitat, promoguda per la cultura, l’ambient cultural

nostre judeo-cristià i també per altres ambients culturals o

religiosos. Aquestes persones que abans mantenien les seves

relacions d’amagat, o camuflades en diversos subterfugis, avui

en dia ho fan d’una manera oberta i clara. Ho fan d’una manera

oberta i clara i reivindiquen, sense complexos, els seus drets,

drets que no estan reconeguts. Ja dic, s’ha superat l’època de

les persecucions, però no s’ha arribat a l’equiparació dels drets.

Avui en la major part de països occidentals, de països

democràtics és simplement una pràctica tolerada, una pràctica

socialment cada vegada més admesa, però que no té cobertura

jurídica que eviti les discriminacions.

A la passada legislatura i dins de l’escàs àmbit de

competències de la comunitat autònoma, es va fer una llei per

regular les parelles estables, conegudes com a parelles de fet,

atorgant-los alguns drets equiparables a aquestes parelles,

majoritàriament del mateix sexe, atorgant-los, com dic, alguns

drets equiparables als matrimonis, tan allò que feia referència

al domicili conjugal, o pensions per a aliments i qüestions

d’aquestes es va poder fer una equiparació. Lamentablement la

llei no va poder regular el fet de l’adopció, que és un fet que es

produeix en el si de les parelles homosexuals, però que es

produeix un fet individual d’un dels membres de la parella i no

es reconeixen els drets de les dues persones. I tampoc,

lògicament no es va poder entrar en aspectes fiscals i d’altres

que afecten la regulació del matrimoni per manca de

competències.

En el Congrés de Diputats, també la passada legislatura, la

majoria de dretes que hi havia en aquell moment va impedir

regular les parelles de fet. Aquesta mateixa dreta, dreta

espanyola, que al contrari d’algunes altres dretes europees,

s’oposa a la regulació de les parelles de fet, com es va oposar

abans al divorci, o també a la despenalització de l’avortament.

Esperam que avui en dia, amb una nova majoria d’esquerres en

el Congrés dels Diputats, una majoria que a més, no és una

majoria absoluta de cap partit, si no que és una majoria plural

i ampla de tot un seguit de partits i que tots ells estan per a

l’equiparació legal de les parelles homosexuals amb les

heterosexuals, es pugui fer una passa endavant, es pugui

avançar en aquest sentit.

Per tot això feim aquesta proposició no de llei i instam el

Govern central, perquè l’àmbit natural de la regulació és

l’àmbit de l’Estat, que és el que té les competències i per tant,

pensam nosaltres que hauria de ser una llei de les Corts

Generals la que legislés sobre aquest tema. Mentre tant, mentre

no era possible perquè en el Congrés dels Diputats hi havia una

majoria de dretes, diverses comunitats autònomes, com la

nostra mateixa, han fet passes endavant. Però la passa

fonamental i que és la modificació del Codi Civil és una passa

que no correspon a cap comunitat autònoma sinó que correspon

al Congrés dels Diputats. Si es pren una decisió valenta com

aquesta d’autoritzar el matrimoni entre persones del mateix

sexe, jo crec que ens inscriuríem com un dels països

d’avantguarda, no el primer, però un dels primers dins aquests

països europeus, o també estats dels Estats Units que ja

disposen d’alguna regulació sobre els drets de parelles

homosexuals, que en alguns casos és una equiparació quasi

total amb els matrimonis i en altres, els que hem anat més

endavant, és simplement l’autorització, permetre el matrimoni

entre persones del mateix sexe.

Pensam també que és moviment que ja no es pot aturar

aquesta reivindicació que es produeix dins el colAlectiu

homosexual en favor dels seus drets i és una reivindicació, una

lluita que està fent passes de manera molt ràpida. Avui dia
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segueix la discriminació, però la situació és incomparable amb

la que hi havia fa només uns pocs anys i pensam també que és

una reivindicació que seguirà endavant i que no s’aturarà. Fins

i tot, dins els partits més conservadors, contraris al

reconeixement dels drets de les persones homosexuals s’han

produït moviments, sectors d’aquests propis partits que

reclamen la regulació i el reconeixement d’aquests drets.

Per tant, aquesta proposició no de llei demana al Govern de

l’Estat que remogui els obstacles que hi ha avui en dia per la

plena igualtat entre parelles homosexuals i parelles

heterosexuals. La possibilitat del matrimoni, amb tots els drets

que aquesta institució té inherent, seria una passa endavant

absolutament fonamental i per això bastaria la reforma del Codi

Civil, tal com diu la nostra proposició de llei...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Va molt passat de temps, és que

m’havia despistat. Si li pareix bé i no té res més urgent per

afegir ho podríem deixar aquí. 

Grups que volen intervenir? S’ha presentat una esmena per

part del Grup Popular.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. El meu company i amic Sr. Miquel

Munar, va publicar dissabte dia 5 juny en el diari Ultima Hora

un article, per cert permeti’m que els ho recomani, que parla

del que és necessari, del possible i de l’oportú, pens que dóna

la clau d’aquest tema que avui ens du aquí a debatre el

matrimoni entre homosexuals. Aquest és un tema necessari

d’afrontar, és un tema del tot possible de dur a la pràctica, però

sense cap dubte no és aquest moment un tema oportú. La

societat encara no està preparada per assolir aquest nou repte,

aquest canvi social tan important. El Sr. Munar comentava en

el seu article que hi ha qüestions i una claríssimament és

aquesta que poden devenir del que és necessari i malgrat sigui

impossible la seva oportunitat es converteix en lascives per

aquell que les promou i destructores per a qui la rep. Aquesta

és una proposta possible, però absolutament inoportuna, hem

de saber conjugar aquesta trinitat que comentava d’allò que és

necessari, possible i oportú. Segur que arribarà el moment

oportú, però no ara. I aquest tipus de matrimoni seran

plenament assolits per la societat, però encara no.

Nosaltres respectam totalment, com no podria ser d’una

altra manera, les decisions relatives a la vida amorosa i sexual

de cada persona, ara bé, entenem també que no podem deixar

de banda l’interès de la societat en el seu conjunt. És important

que aquest debat es desenvolupi sense recórrer a la intimidació,

ni a l’apelAlació d’una ordre moral, es tracti del que es tracti. El

matrimoni contribueix de forma insubstituïble al creixement i

a l’estabilitat de la societat, per la qual cosa té el reconeixement

i el suport legal de l’Estat. A la convivència d’homosexuals,

que no pot generar mai aquestes característiques, no se la pot

reconèixer una dimensió social semblant a la del matrimoni. No

es tracta de negar els drets legítims a ningú, però també com

diu la Constitució en el seu article 32, hem de defensar de

forma plena els drets del matrimoni com a unió entre un home

i una dona i després ningú discuteix si existeixen altres formes

de convivència legalment reconegudes. Existeixen moltes

formes de família, això crec que tampoc ningú ho discuteix i

hem de respectar que cadascú tengui la seva identitat i la seva

regulació i això no vol dir que aquestes formes de convivència

forçosament hagin d’estar formades per un home i una dona. 

En el nostre parer, però també amb el suport de tota la

jurisprudència que entorn aquest tema s’ha generat, el

matrimoni de parelles homosexuals contradiu claríssimament

la Constitució. És per això que nosaltres presentam una esmena

de modificació, una esmena allà on proposam substituir el text

de la proposició no de llei pel següent text: “el Parlament de les

Illes Balears insta el Govern de l’Estat a crear un compendi

normatiu que reguli els drets de les parelles homosexuals,

d’acord en allò que estableix el Tribunal Constitucional”.

Nosaltres únicament volem fer propostes dins el marc de la

legalitat. La Llei de parelles estables que des del 2001 tenim en

vigor a la nostra comunitat autònoma, que no a nivell de

l’Estat, regula el règim jurídic d’aquest tipus de relacions a

Balears entre homosexuals o heterosexuals. Aquesta llei recull

entre d’altres el texts de la relació de parella, règim econòmic,

drets i deures, l’extinció de la parella, la guàrdia i rebre visites

dels fills, o règim successori. I aquesta és una bona alternativa

al matrimoni i no contradiu la Constitució, com fa el matrimoni

entre persones del mateix sexe. 

Nosaltres proposam una nova llei a nivell de l’Estat de

parelles de fet, amb equivalència de drets, menys l’adopció. És

pot fer un compendi normatiu nou en el qual les parelles de fet

tenguin molts d’aspectes coincidents amb el matrimoni tan

econòmics com socials. Ara bé, el que no podem permetre és

que es modifiqui el Codi Civil per permetre els matrimonis

homosexuals, ja que això claríssimament aniria contra la

Constitució. No es pot realitzar una equiparació en bloc de les

parelles de fet amb el matrimoni, sinó que el que hem de fer és

un compendi normatiu que englobi les diferents condicions

d’aquest tipus d’unions. I per mostra un botó, la nostra Llei de

parelles de fet aprovada l’any 2001 tracta per igual les parelles

homosexuals i les parelles heterosexuals, cosa que no passa a

totes les comunitats autònomes, ni tan sols als països que

compten amb una llei d’aquestes característiques. I és per això

que ara per ara ens podem sentir ben satisfets.

Vull recordar que ja a l’any 2001 quan es va produir el

debat en l’aprovació de la llei, la ex-consellera de Benestar

Social, la Sra. Caro, va manifestar i així consta en el Diari de

Sessions d’aquesta institució “que la Llei de parelles estables de

fet crea un marc normatiu que acabarà amb la discriminació

que pateixen aquelles parelles que han optat per un model de

convivència diferent”. I jo em deman, era del Partit Popular

aquesta senyora? Crec que no, simplement ella es va adonar de

la necessitat de crear aquest marc normatiu que nosaltres avui

proposam a la nostra esmena, a nivell d’Estat. I també es va

adonar de les coses que són distintes i s’han de tractar de forma

distinta i no per això incorrem en una discriminació, sinó més

bé tot el contrari.

Senyores i senyors diputats, el matrimoni no suposa l’única

opció, ni tan sols la més freqüent a l’hora de formar una parella

estable. Repetiré les vegades que faci falta que la Constitució

deixa ben clar que el matrimoni es centra en una parella
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heterosexual. A més a més el Tribunal Suprem i la

jurisprudència constitucional han descartat tota possibilitat

d’equiparació entre unions de fet i matrimonis, remarcant a

més, la impossibilitat de realitzar una connexió en bloc dels

seus efectes entre les dues figures, sense que això significa

l’acció de dret a la igualtat. En canvi sí podem i així ho permet

el Tribunal Constitucional, fer extensius els efectes del

matrimoni a la unions de fet.

Quant al tema de les adopcions, no podem ara per ara estar-

hi d’acord perquè i ja ho hem manifestat abans, manifestam

actualment el nostre total rebuig. Aquí volem recordar que

l’adopció és un instrument de protecció de menors, l’interès

protegit és sempre l’interès del menor i això ho recorda la

memòria de la Fiscalia General de l’Estat, l’Associació

Espanyola de Pediatria i fins i tot, l’informe de la Universitat

de Rotterdam. Tots han manifestat les seves objeccions i han

deixat clar que no és el mateix l’adopció per part d’una única

persona, ja que el nin identifica a una única mare o pare. El

propi departament de psiquiatria infantil i juvenil d’aquesta

universitat va manifestar que no podia afirmar la incidència que

sobre el desenvolupament de la personalitat del menor tendria

l’adopció per part d’homosexuals.

Senyores i senyors diputats, nosaltres únicament demanam

prudència, davant aquest conflicte d’interessos primarà sempre

el dret del menor. Hem de ser prudents i hem d’esperar el

moment oportú perquè sinó i emprant termes de l’article del Sr.

Munar, podem convertir en destructiu aquest fet. S’ha de

produir un canvi dins el discurs social i s’ha de poder comptar

amb aquesta possibilitat de forma unànime per tots. Tal vegada

seria aconsellable conèixer què s’ha fet a altres països i així

poder copiar el millor model per al nostre país i adaptar-lo a la

nostra realitat sociològica . Per exemple a Massachusets s’ha

legalitzat el matrimoni homosexual, però els legisladors de

l’estat no ho tenen del tot clar i han posat en marxa un procés

que culminarà en la celebració d’un referèndum l’any 2006.

Pens que seria interessant avaluar els resultats d’aquest

referèndum. En aquest moment, si no vaig errada, juntament

amb Massachusets hi ha Holanda, Bèlgica, Dinamarca i tres

regions del Canadà són els únics llocs del món allà on els

homosexuals poden contreure matrimoni. No troben vostès que

podríem esperar un poc i estudiar els resultats que tenen

aquests països? Des del Grup Popular demanam prudència.

Per acabar només una darrera reflexió referida a la

importància de les institucions, reflexió comentada, com

sempre, de forma intelAligent per Lionel Jospin. “Hem parlat de

desitjos, d’aspiracions, de rebuig a la discriminació dels drets

de la igualtat, però no hem parlat d’un concepte prou important,

la institució. Vivim en una època en què de forma permanent es

remarquen la crisi de les institucions i la pèrdua dels punts de

referència que allò comporta. De fet la creació de les

institucions obeeix a la necessitat de cimentar i reforçar les

societats humanes, el matrimoni és en el seu origen i (...)

institució la unió entre un home i una dona. Aquesta definició

no obeeix a l’atzar, no remet en primer lloc a una inclinació

sexual, sinó a la dualitat de sexes que caracteritza la nostra

existència i que constitueix la condició de la procreació i en

conseqüència de la continuació de la humanitat. Per aquesta raó

i no per cap altra l’afiliació d’un nin s’ha establert en relació als

dos sexes, el gènere humà no es divideix entre heterosexuals i

homosexuals, sinó entre homes i dones. Aquesta realitat remet

al matrimoni i així mateix l’adopció. Es pot respectar la

preferència amorosa i sexual, sense de forma sistemàtica

institucionalitzar els costums”.

Senyores i senyors diputats, no demanam més que

prudència. Esperem que arribi el moment oportú ja que encara

no ha arribat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu. Algú més que vulgui intervenir? Sr.

Sampol té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé fèiem comptes únicament

anunciar el suport a la proposició no de llei presentada pel

Grup d’Esquerra Unida i Els Verds i així ho feim. Però atesa

aquesta esmena és obligat anar un poc més enfora i argumentar

el tema.

Mirin un matrimoni és un contracte entre dues persones que

únicament per raons morals i religioses històricament ha

circumscrit exclusivament entre persones de distint sexe. Bé jo

crec que un estat laic i ja ben entrat el segle XXI ha de

prescindir d’aquestes qüestions, un contracte matrimonial civil

entre dues persones iguals davant la llei, com estableix la

Constitució espanyola, ha de poder ser possible. Aleshores

s’han de promoure totes les modificacions legislatives perquè

dues persones de distint o d’igual sexe es puguin casar “per lo

civil”, com es diu vulgarment. 

Aleshores donarem suport des d’aquest punt de vista a la

proposició d’Esquerra Unida i Els Verds. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Més grups que vulguin intervenir? Sí, té la paraula Sra.

Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. També per part del nostre grup

anunciar el nostre vot favorable i probablement crec que és

difícil trobar alguna proposta que necessités menys justificació

que aquesta a l’hora d’acceptar o votar favorablement com és

que es produeixin les modificacions legislatives necessàries per

donar suport o regularitzar els matrimonis entre persones

homosexuals.

És cert que ha existit una evolució, no ne la legislació però

sí en l’opinió pública i crec que una cosa està clara i és que en

aquestes alçades la nostra societat és prou madura per tractar i

regularitzar aquestes unions que s’estan donant en la realitat

que són de fet, però que la nostra legislació ho impedeix. I

també pens que en ple segle XXI estam ja en un moment per

poder trencar una discriminació flagrant que determinades

persones vénen patint en el nostre país per mor de la seva

orientació sexual.
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Per altra banda també vull dir, des del nostre punt de vista,

que no és cert que existeixin impediments constitucionals per

regular o assumir el matrimoni entre persones homosexuals,

s’ha de recordar que la legislació espanyola és el Codi Civil el

que regula el matrimoni entre homes i dones perquè la

Constitució es remet precisament a la legislació civil. La

Constitució espanyola diu clarament que l’home i la dona tenen

dret a contreure matrimoni amb plena igualtat jurídica i si

féssim una interpretació literal el que queda clar és que la

Constitució mai parla de què el matrimoni s’hagi de produir

entre una dona i un home, o l’inrevés. 

Per altra banda aquesta podria ser la nostra modesta opinió,

però ja hi ha hagut colAlectius de juristes i concretament fa pocs

mesos un colAlectiu de fiscals ja va promoure que es poguessin

acceptar els matrimonis entre homosexuals sense cap

modificació legal, és a dir, ni tan sols modificant el Codi Civil,

precisament fent aquesta interpretació que des del nostre punt

de vista pens que la voluntat era bona, o l’objectiu era bo, que

era permetre aquest tipus de matrimoni, probablement hagués

estat molt més arriscat des del punt de vista legal, però quan es

deia que ni tan sols no feia falta modificar el Codi Civil per

permetre els matrimonis entre persones homosexuals era perquè

el Codi Civil també diu que l’home i la dona tenen dret a

contreure matrimoni segons el que disposi el propi codi, i per

tant mai no es parlava de matrimonis entre homes i dones.

Sí és cert que, tenint en compte que el Codi Civil té ja més

de 100 anys, és difícil creure que la voluntat del legislador era

aquesta, en el seu dia, però clar, en ple segle XXI negar la

possibilitat que persones homosexuals puguin contreure

matrimoni, no se m’acudeix absolutament cap argument, molt

menys en contra i molt menys d’oportunitat, perquè si no és

oportú en ple segle XXI... En canvi sí és oportú que existeixi la

convivència, però no és oportú donar drets a aquesta

convivència. No sé quan serà oportú, no sabem si serà dins de

100 anys més.

Quant a aquests arguments, que des del meu punt de vista

només en trob a favor, els arguments en contra que s’han sentit

a la nostra societat o per part d’algun grup polític, en aquest cas

conservador, el que està clar és que no existeixen impediments

legals, perquè precisament el que demana aquesta proposició

no de llei d’Esquerra Unida és la modificació del Codi Civil

per permetre els matrimonis entre persones homosexuals. Ens

quedarien, per tant, les conviccions personals, ètiques, morals

o religioses que, evidentment, formen part de la intimitat de

cadascuna de les persones o dels ciutadans, però que en cap cas

no poden minvar els drets fonamentals d’aquests ciutadans.

I finalment he de dir que quan s’alAlega la Constitució per

dir que regular el matrimoni entre persones homosexuals seria

inconstitucional, jo crec que hauríem de tenir en compte el que

diu la Constitució precisament en el seu article 10 sobre la

dignitat de les persones, els drets inviolables i el lliure

desenvolupament de la personalitat, i és aquest lliure

desenvolupament de la personalitat el que ens fa arribar a la

conclusió que evidentment no es pot continuar amb aquesta

discriminació flagrant. He de dir també que colAlectius tan poc

sospitosos com pugui ser el ColAlegi de Notaris vénen

reclamant ja des de fa temps una regulació del matrimoni entre

persones homosexuals i, per tant, donar resposta des del punt

de vista legislatiu a una realitat social. No fer-ho és d’una

hipocresia política i social que jo crec que no pot continuar; no

fer-ho és no voler donar resposta a una realitat clamorosa.

Nosaltres donarem suport, evidentment, a aquesta proposta

i volem confirmar o ratificar les paraules que el mateix ministre

de Justícia, el Sr. López Aguilar, ja va manifestar a la Comissió

de Justícia en el Congrés dels Diputats el passat dia 25 de maig,

quan va dir que el nou govern de l’Estat procedirà a la revisió

de la legislació civil necessària per tal de donar resposta i

permetre aquest matrimoni entre persones homosexuals amb

totes les conseqüències jurídiques que això comporta, perquè

crec que seria encara molt més perillós pensar que es pot donar

la possibilitat de fer una reforma legislativa permetent la unió

o el matrimoni entre dones i homes, i que en canvi tendria

efectes jurídics diferents segons es tractàs de persones

homosexuals o de persones heterosexuals. Encara crec que

estaríem entrant d’una forma clamorosa en una contradicció, en

una inconstitucionalitat respecte al principi d’igualtat, i per

totes aquelles veus que s’alcen amb pors respecte a algunes

d’aquestes conseqüències jurídiques com puguin ser adopcions,

acolliments, etc., aquesta és una sola o una més de les

conseqüències jurídiques que té el matrimoni, però resulta que,

com deia abans, la hipocresia política no pot ser més elevada

perquè a dia d’avui ja s’està produint o ja hi ha adopcions per

part de persones homosexuals, clar, sempre que no..., en aquest

cas no estan o no poden estar casades, però que ja es

produeixen aquestes adopcions per persones que són fadrines...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Costa, anem molt passats de temps.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, ja acab, idò, Sra. Presidenta. Sé que hi ha urgència per

una compareixença urgent, però també vull dir que...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no...

LA SRA. COSTA I SERRA:

Bé, a mi em sembla molt més urgent donar solució a la

regulació, a la legalització del matrimoni entre homosexuals

que determinades compareixences, però bé, acab, Sra.

Presidenta, i vull reiterar el nostre suport a la proposta per

permetre el matrimoni entre persones del mateix sexe.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

 Moltes gràcies, Sra. Costa. Sr. Ramon, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo voldria començar agraint

tant al representant del PSM-Entesa Nacionalista com a la

representant del Grup Socialista el seu suport a aquesta

proposició no de llei, i respondre una mica a la portaveu del
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Grup Parlamentari Popular amb la valoració que ha fet de la

proposició i amb la presentació de la seva esmena, i la veritat

és que continua sorprenent el Grup Popular. Començava dient

la seva portaveu que la societat no està preparada. Jo crec que

seria bo que deixassin de mirar l’interior del seu partit i

mirassin una mica enfora. Qui es veu que no estan preparats

són ells, són els del Partit Popular, perquè jo li assegur que la

immensa majoria de la societat està perfectament preparada;

ells sembla ser que encara no estan preparats.

I hem de fer argumentacions de tot tipus, argumentacions

moltes vegades d’un caràcter que encara que no sigui explícit

és moral, religiós -potser no és casualitat que es parli tant de la

Trinitat-, i algunes afirmacions que són falses. Diu que el

matrimoni contradiu la Constitució, però no ho argumenten i no

saben dir per on contradiu la Constitució, i de fet hi ha millors

juristes que no els del Partit Popular que diuen que no es

contradiu en absolut, sinó que és perfectament constitucional.

I llavors es contradiuen amb la posició que va tenir el Grup

Parlamentari Popular en el Congrés la legislatura passada, amb

la que tengueren ells aquí, i la qüestió és posar sempre un

entrebanc. Els arguments varien, es modifiquen parcialment

segons sigui la situació, perquè ara a l’esmena de modificació

ens proposen instar el Govern de l’Estat a crear un compendi

de normativa. Jo no som molt expert jurista, però crear un

compendi crec que deu ser ajuntar normatives existents, posar-

les en algun volum o alguna cosa així, però no és fer res nou.

Però en canvi a la intervenció la portaveu del PP diu que sí, que

es faci una nova llei, que es faci una nova llei de parelles de fet

en el Congrés. Bé, si volien una llei de parelles de fet haurien

pogut votar a favor la passada legislatura, però és que aquí

parlen d’un compendi, que no és el mateix, i d’acord tot això

amb el que estableix el Tribunal Constitucional. Clar, què

estableix el Tribunal Constitucional i en relació a què? El

Tribunal Constitucional resol els recursos que se li plantegen

però, que jo sàpiga, no és encara la tercera cambra. Alguns

l’acusen que a vegades el Constitucional legisla una mica, però

que jo sàpiga no és una cambra legislativa, el Tribunal

Constitucional simplement, si algú li planteja algun recurs, si

vostès diuen que és inconstitucional, haurà de resoldre, però no

ha de legislar.

I clar, fan una única cita de les que jo hagi escoltat de la

doctrina del Tribunal Constitucional, que diu que les parelles

de fet no són equiparables al matrimoni. Efectivament, i per

això demanam que hi hagi matrimoni, perquè, efectivament,

encara que es regulin els drets de les parelles de fet, hi ha

alguns drets que es reconeixen, com ha dit molt bé el Sr.

Sampol, en aquest contracte civil entre dues persones que és el

matrimoni, hi ha determinats drets que només es reconeixen i

que estan perfectament regulats en el matrimoni. No hem de fer

per la porta falsa un matrimoni de segona. Això va ser necessari

en aquesta comunitat i a altres comunitats perquè era l’única

possibilitat davant una negativa de legislar per part de l’Estat.

Avui en dia toca fer una passa endavant, estar amb els països

més progressistes. De moment no són molts; segurament abans

que s’aprovi a l’Estat espanyol, que s’aprovarà aquesta

legislatura a pesar de la seva oposició, ja hi haurà alguns països

més, i aquesta és la línia de la modernitat d’anar equiparant els

drets de totes les persones, encara que tenguin pràctiques

sexuals que ens resultin moralment criticables i des d’un

plantejament religiós poc acceptables, però és que estam en una

societat laica i en una legislació laica, i hem de continuar

avançant per aquest camí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passaríem, doncs, si els pareix bé, a la

votació. Abans hauríem de votar l’esmena. No importa? Doncs

passam a votació directa de la proposta.

Vots a favor?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Perdoni, Sra. Presidenta. L’esmena s’inclou? Es rebutja

l’esmena?

LA SRA. PRESIDENTA:

Han dit que no, per tant no s’inclou. 

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

No l’accepten, l’esmena?

(Intervenció inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant votam la proposició original.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació: vots a favor, 4; en contra, 10;

abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei

relativa a la legalització del matrimoni entre persones del

mateix sexe.

I sí que hi ha més assumptes a tractar..., i per tant se suspèn

la sessió fins que em vinguin a substituir pel president. 

Gràcies.

Cinc minuts.

(Pausa)

(El Sr. President del Parlament substitueix la Sra.

Presidenta en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:
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(...) Generals. La presidenta de la comissió no pot continuar

per motius de la seva agenda i per tant jo, com a president del

Parlament, la substituesc. 

Compareixença RGE núm. 3233/04, solAlicitada pel

Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Conseller d'Interior,

per tal d'informar sobre la línia d'ajudes en concepte de

tasques de neteja a la costa del Concello de Camariñas per

l'abocament del Prestige.

En conseqüència tot seguit passam al primer punt de l’ordre

del dia, relatiu a la compareixença RGE núm. 3233/04, de

l’Hble. Conseller d’Interior, Sr. José María Rodríguez i

Barberà, per tal d’informar sobre la línia d’ajudes en concepte

de tasques de neteja a la costa del Concello de Camariñas per

l’abocament del Prestige. 

Assisteix l’Hble. Sr. José María Rodríguez i Barberà,

conseller d’Interior, acompanyat del seu equip -no els anomen

tots perquè veig que són molts-, i per tant té la paraula l’Hble.

Conseller.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, por cuestión de orden, artículo 69 en

relación con el 72 y el 68.3. Queríamos plantear que ante la

grave irregularidad que supone a nuestro criterio la

descalificación de la Mesa de esta comisión que tiene lugar por

la actitud del Grupo Parlamentario Popular, que presentó ayer

a las 12 y 28 minutos, una hora y media antes del cierre del

Registro, un escrito solicitando esta alteración del orden del día

con la introducción de un punto nuevo que no se ampara en

ningún tipo de urgencia ni en nada más, sino simplemente en la

conveniencia del Sr. Conseller, que significa a nuestro entender

y así ya lo hemos expuesto un fraude parlamentario por cuanto

que evita el recurso o la reconsideración a la decisión de la

Mesa, que es lo que se tenía que haber hecho si no se estaba

conforme con el orden del día, para meter de forma subrepticia

y para tratar de sacar una ventaja política inaceptable en un

sistema parlamentario normal, que ha llevado a que otros

grupos parlamentarios hayan abandonado ya esta cámara por

razón de que ellos no pueden intervenir porque no tienen

ninguna preparación para hacerlo en el momento de hoy porque

no habían preparado este asunto por no estar en el orden del

día.

A partir de ahora las mesas de este parlamento no sirven

para nada, porque en cualquier momento el grupo

parlamentario dominante podrá entrar y decidir, porque le dé

la real gana, sin ningún tipo de aviso ni nada, podrá decidir qué

orden del día se trata en el pleno o en la comisión; basta que lo

diga un minuto antes o en el momento de empezar.

Consideramos que eso jamás ha existido en el Parlamento de

las Islas Baleares, jamás. 

No tenemos ningún problema para debatir con el Sr.

Conseller sobre ese tema y cualquier otro. Es más, incluso se lo

digo ahora, que si quiere, fuera de esta comisión porque no

podemos aceptar que se lleve a cabo esta comisión como

corresponde, fuera de esta comisión no tengo ningún problema

para debatir con usted en la sala que quiera de este parlamento

o donde quiera sobre este tema, vengo preparado para ello y

tengo argumentos más que sobrados para debatir con usted

cuando, donde y como quiera, en público o como a usted le dé

la gana, pero lo que no podemos consentir es, Sr. Presidente,

que se lleve a cabo esta comparecencia de esta forma tan

lamentable, y por ello pedimos que, si no por consideración de

la Mesa de esta comisión, por una reconsideración por parte del

conseller, dejen que sea la Mesa quien fije el orden del día y

deje esta comparecencia para cuando le corresponda.

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President... No, som membre

d’aquesta comissió. Em substituïa inicialment el Sr. Gornés,

però jo som membre d’aquesta comissió, membre titular,

perquè no hi hagi dubtes.

Jo crec que aquí s’han dit una sèrie d’imprecisions. Abans

d’entrar en el debat estrictament de caràcter polític, que pot ser

posterior, s’ha de fer una sèrie de precisions de caràcter

estrictament reglamentari, de caràcter estrictament jurídic. Per

tant no es poden dir segons quines afirmacions i menys per un

portaveu al que es presumeix que ha de conèixer perfectament

el Reglament i que sap que s’ha actuat d’acord amb el

Reglament i amb les previsions reglamentàries. 

No és cert que es pugui introduir per un grup majoritari

qualsevol punt a l’ordre del dia, basta que ho demani; açò és

totalment fals i vostè ho sap. Només es pot alterar l’ordre del

dia d’un plenari o d’una comissió quan es compleixen una sèrie

de requisits, i aquests requisits són els següents: article 68,

punts 2 i 3, 68 punts 2 i 3; els dic tots dos perquè vostè s’ho

miri, que ho demani una cinquena part o un grup parlamentari,

cosa que hem fet. Si anam al 68.3, que la proposta de

modificació de l’ordre del dia i la inclusió d’un nou punt en

aquest ordre del dia hagi complert tots els tràmits reglamentaris

i estigui en condició en el moment d’aquest petició

d’incorporar-se dins l’ordre del dia, i aquest és el moment.

Hem complert tots els tràmits, tots, tots. Per tant aquí no hi ha

discussió. La discussió des del punt de vista reglamentari, des

del punt de vista jurídic crec que està tancada. 

Aquí hi pot haver una discussió, que no hi entraré, encara,

en aquest moment, d’oportunitat política i valoració objectiva

o subjectiva de si era oportú o no era oportú, i aquí cadascú

traurà les seves conseqüències. Jo no crec que hi hagi, perquè

crec i tenc total i absoluta confiança en els lletrats d’aquesta

santa casa, que hi hagi cap lletrat en aquest parlament que

avalés un frau del Reglament per introduir un punt de l’ordre

del dia, el proposi el grup que el proposi, em neg a aquesta

consideració, i lament molt que vostè, que ha estat president

d’aquesta cambra, si no ho ha dit ho hagi deixat entreveure. Jo

deman -miri si estic tan segur del que dic- deman als dos

oficials que són aquí o a l’oficial major si açò vulnera el

Reglament o estam aplicant el Reglament i fent ús d’una nostra

perrogativa.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Jo crec que...

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Per tant, i acab...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Por contradicciones, Sr. Presidente. Ha habido una

contradicción clara...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, deixi’m que dugui el debat jo. Vostè em pren

la paraula i... Jo crec que s’ha escoltat els dos portaveus, a mi

m’agradaria que el lletrat que aquí presideix també juntament

amb la Presidència, quina és la seva valoració jurídica sobre

aquest punt de l’ordre del dia que s’ha inclòs?

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, gràcies. Ja he donat la meva opinió abans,

quan abans d’introduir aquest assumpte dins l’ordre del dia

precisament s’ha plantejat el mateix assumpte, i he dit que,

d’acord, com s’ha citat, l’article 68.2, correspon a la comissió

decidir, acordar, si s’introdueix un assumpte o no, si s’altera

l’ordre del dia, i, en tot cas, com també s’ha dit, l’única

dificultat que hi podria haver seria que aquest assumpte no

hagués complit els tràmits parlamentaris. L’assumpte de què

parlam, la compareixença del conseller Rodríguez, idò ha

complert tots els punts reglamentaris perquè va ser admès per

la Mesa del Parlament i ha estat publicat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diéguez, per favor..., un minut, té.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, con toda brevedad, Sr. Presidente. Sí, un minuto,

solamente para decir que comprendo y respeto todas las

distintas cuestiones jurídicas que pueda haber sobre el tema.

Entonces ruego al señor portavoz del Grupo Parlamentario

Popular que no atribuya palabras que yo no he dicho con

respecto a los letrados de este parlamento. Que hagan la

interpretación que quieran, que yo respetaré y no compartiré

como sucede muchísimas veces. Así que le ruego que retire que

yo haya dicho que algún letrado haya podido cometer o hacer

un fraude. El fraude lo hace quien lleva a cabo una acción, no

quien la juzga; como si un estafador engaña al juez, ¿será el

juez un estafador?, no señor, el estafador seguiría siendo el que

cometió el delito. Por eso le ruego que retire ese tipo de

palabras.

Y simplemente una cosa: el Grupo Parlamentario Popular,

si nos ceñimos al Reglamento, lo ha pedido por el 68.2. El 68.2

no es para introducir un punto nuevo en el orden del día, sino

para alterar el orden del día, o sea que reglamentariamente no

es correcto, objetivamente, objetivamente. En cualquier caso

quería saber si el Sr. Conseller va a insistir en su actitud que tan

grave crisis genera en este parlamento.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per tant don la paraula al conseller Sr.

José María Rodríguez.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, yo

lamento profundamente, de verdad el que haya ocurrido este

tema, pero creo que es importante que la Cámara tenga

conocimiento...

(Remor de veus)

...de las circunstancias...

EL SR. PRESIDENT:

Pregaria un poc de silenci, per favor. Pregaria un poc de

silenci. Continuï, Sr. Rodríguez.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Lamento profundamente. Mi intención no hubiera sido

nunca no tener que venir a la Cámara y evidentemente no

procurar ninguna fricción en la Cámara, pero cada uno se

comporta como quiere comportarse, cada uno asume su grado

de responsabilidad.

He de agradecer a sus señorías que hayan posibilitado mi

comparecencia a petición propia ante esta comisión. El objeto

de la misma es tratar de informar al Parlamento de las Illes

Balears a través de sus señorías de las actuaciones que, como

consecuencia del accidente sufrido por el buque Prestige el 13

de noviembre de 2002 en la costa de Galicia, se han

desarrollado por el Govern de las Illes Balears en la comunidad

autónoma de Galicia, principalmente en el Concello de

Camariñas, al objeto de implantar las medidas que fueron

encargadas a Protección Civil de Baleares para paliar en lo

posible el desastre medioambiental devenido y las contingentes

tareas de limpieza, consiguientes tareas de limpieza en la costa

del Consello de Camariñas por el vertido del buque Prestige.

La marea negra producida por el Prestige en las costas de

Galicia, el desastre ecológico que el impacto del chapapote

produjo en las costas gallegas y los perjuicios del mismo a las

familias, a los trabajadores, a los empresarios y a los

ciudadanos de aquella zona hacen que surja, como elemento

positivo dentro de esta desgracia, un movimiento de solidaridad

sin precedentes en los últimos años en nuestro país hacia

Galicia, sus gentes y su costa, espíritu al que Baleares no es una

excepción, y así, en la reunión convocada el día 13 de

diciembre de 2002 por el presidente del Gobierno de España y

a la que asisten todas las comunidades autónomas, entre ellas

el entonces Molt Hble. President del Govern de les Illes

Balears, Sr. Francesc Antich, se visualiza esta solidaridad

surgida espontáneamente en todos los ciudadanos, y se adoptan
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medidas organizativas que consisten, entre otras, en estructurar

y realizar una puesta en común de todos los esfuerzos dirigidos

a amortiguar las consecuencias del desastre del Prestige. En

definitiva, se especifica al acción que cada comunidad

autónoma ha de realizar en el territorio afectado por la

catástrofe, asignándose a la comunidad de las Illes Balears

como zona de actuación donde canalizar y dar el tratamiento

adecuado a las tareas de recuperación de las costas gallegas la

del Consello de Camariñas.

Con posterioridad a esta reunión del 13 de diciembre, la

Conselleria de Interior inicia los trabajos tendentes a establecer

los acuerdos necesarios para desarrollar la responsabilidad

asumida, así como para adoptar las disposiciones precisas que

posibiliten hacer frente mediante la estructura que se crea a las

tareas asignadas, y documentar de manera conveniente la

acción que se pretende realizar. Asimismo en dicha reunión se

empezó a canalizar y dar el tratamiento adecuado a las ayudas

y ofertas de ayudas recibidas para una máxima eficacia; de esta

forma se inician las visitas para la prospección de las

infraestructuras y alojamientos necesarios para el desempeño

de la actividad de los voluntarios, visitas que inicia el director

general de Interior y personal de Protección Civil, visitas que

culminan con la del presidente del Govern, Sr. Francesc Antich,

el conseller de Interior, Sr. Costa, y la consellera de Medio

Ambiente, Sra. Rosselló. 

Fruto de este trabajo es el convenio de colaboración que es

establece con el Consello de Camariñas y que el Consell de

Govern aprueba con fecha 17 de enero del año 2003, en el que

se convenia el siguiente condicional: “Es objeto del convenio

llevar a cabo labores de limpieza de residuos de fuel que han

invadido la costa de este municipio. Las actividades serán

supervisadas y coordinadas por el Consello de Camariñas, y se

materializan con un plan de operación que establezca la

comisión mixta. Los gastos derivados de la ejecución de las

actividades serán cargados a la partida presupuestaria 1630

1222 A 017600000, viniendo a ser conformados los mismos

por el funcionario que designe el conseller de Interior. La

vigencia del mismo será desde la fecha de su firma hasta el 30

de junio de 2003, pudiendo ser prorrogado mediante acuerdo

expreso de las dos partes. A efectos de seguimiento se establece

una comisión mixta compuesta por tres miembros del

Ayuntamiento de Camariñas y otros tres por parte de la

comunidad autónoma de las Illes Balears”. En fecha 24 de

enero de 2003, mediante resolución del conseller de Interior, se

nombra al cap de Departament de la Direcció General

d’Interior como encargado de conformar las facturas derivadas

del dispositivo de colaboración en las tareas de limpieza de la

costa del Consello de Camariñas, según establece el punto

tercero del convenio de colaboración.

Si bien no tengo conocimiento, a fecha de hoy, de que se

haya establecido el plan de operaciones previsto en el punto

segundo del convenio ni existe acta ninguna de reunión de la

comisión mixta del convenio, sí que en el preámbulo del

acuerdo se estableció que el número máximo de voluntarios a

trasladar a Galicia sería de 60 por semana, debiéndose cuidar

la conselleria del desplazamiento, manutención, seguros, (...) de

material, etc., de los mismos.

Una vez definida la dimensión de la ayuda y la envergadura

de los trabajos a desarrollar por los voluntarios de las Islas

Baleares en el Consello de Camariñas, se inicia el proceso de

trasladar semanalmente el número de voluntarios conveniado

para el desarrollo de los trabajos previstos. Por los técnicos de

la conselleria previamente se ha establecido in situ el lugar de

descanso, así como el centro de manutención, se convenian

precios por comidas, en definitiva, se habilita toda una serie de

servicios imprescindibles para la atención cotidiana de los

voluntarios desplazados, si bien no existe procedimiento alguno

iniciado ni constancia escrita de los acuerdos alcanzados en

materia de transporte o manutención. La última expedición de

voluntarios tiene lugar el 17 de mayo, y tal como está previsto

en el convenio éste expira a su vencimiento, o sea, el 30 de

junio del año 2003. 

En todo el desarrollo del convenio se han desplazado desde

las Islas Baleares hasta Camariñas la cantidad de 842 personas

entre funcionarios y voluntarios, en el período del 6 de enero al

9 de junio de 2003, si bien hay que tener en cuenta que antes de

esta fecha, antes de ponerse todo en procedimiento que se puso

en marcha a raíz de la reunión de Madrid, se dispuso también,

se trasladaron 209 personas más, también entre funcionarios y

voluntarios, con lo cual el cómputo total de personas

registradas con presencia en la zona, la mayoría de ellas en

Camariñas, sin duda a partir del día 6 de enero todas en

Camariñas, fue de 1.051 personas. 

Como he dicho anteriormente la difusión del accidente del

Prestige por los medios de comunicación supuso una

concienciación i sensibilización de la ciudadanía en torno al

desastre ecológico, económico y social que suponía este

fenómeno. Por esta razón el Govern de las Illes Balears solicitó

la apertura de una cuenta corriente con la denominación

“Govern de les Illes Balears, ajut a Galícia”, cuenta corriente

solicitada por el conseller de Hacienda y Presupuestos el 13 de

enero de 2003, y en dicha cuenta había dos titulares y dos

suplentes, siendo precisa la firma de dos de ellos para la

extracción de fondos, con un condicionante: en la solicitud de

apertura se indica que esta cuenta solamente irá a cargos, es

decir, extracción de fondos, mediante transferencia con destino

a la cuenta de la CAIB en Sa Nostra, una cuenta con (...) 2051

0099 86 0046974218. En esta cuenta se fueron haciendo

ingresos desde el día 15 de enero hasta su cancelación el 13 de

octubre del año 2003, ingresos que corresponden al proyecto

solidario Man per Galícia, como ingresos realizados por

particulares o municipios, que hubo diversos, en esta cuenta.

El día 1 de julio de 2003, como resultado de las elecciones

autonómicas del 25 de mayor de la misma fecha, cambia el

gobierno de esta comunidad y tomo posesión de acuerdo con

mi nombramiento como conseller de Interior. He de manifestar

que en la reunión de traspaso de las responsabilidades de la

conselleria se hace un repaso detallado, según el anterior

equipo, de todas aquellas cuestiones pendientes o en

tramitación, en la que se me entregan los informes

correspondientes de cada una de ellas, y donde no se refleja ni

se comenta ningún asunto pendiente del convenio comunidad

autónoma Concello de Camariñas. Ni siquiera existe mención

de que ha habido una operación con el Concello de Camariñas.
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Con posterioridad se inicia un goteo de facturas pendientes

de pago, y que parece ser corresponden a este convenio, por

diversos conceptos, entre otros Viajes Ecuador por traslado de

voluntarios, 24.522,91 euros. Gastos de publicidad y varios,

27.150,95 euros. En transportes diversos, 3.061,40 euros. Y el

seguro del voluntario desde enero hasta mayo, 3.117 euros. A

lo que si sumamos otros gastos pendientes, llegamos a un total

aproximado de 70.000 euros, cantidad para la cual no existe

consignación presupuestaria en la partida que por acuerdo del

Consell de Govern se destina a amparar los gastos derivados

del procedimiento de llevar los voluntarios a la costa de

Camariñas. Entre las facturas pendientes y por su especial

incidencia cabe destacar el seguro del voluntario de Protección

Civil de Baleares, que ha realizado a través de sección nacional

(...) de voluntarios de Protección civil y que se hizo para todos

las personas que se desplazaron a Camariñas el 1 de mayo del

2003 y que cubre evidentemente todos los daños allí, o secuelas

de la presencia en Camariñas. Lo cual creímos y consideramos

que era urgente y fue atendido meramente para poder tener los

derechos que emanan del mismo.

En octubre del 2003 se registra un hecho inusitado y es que

el día 13 de dicho mes una de las personas autorizadas,

contraviniendo el condicionado que establece el conseller de

Hacienda en su instrucción dirigidas a Sa Nostra para el

funcionamiento de la cuenta, cancela con su sola firma la

cuenta abierta para ayuda a Galicia y retira, nuevamente

contraviniendo la instrucciones de la conselleria a Sa Nostra,

los 5.760 euros con (...) céntimos que había en dicha cuenta en

aquella fecha. Posteriormente esta misma persona intentó

depositar esta cantidad en las oficinas de la Conselleria de

Interior, indicándole a la secretaria general que debía hacer el

ingreso de estos fondos en la tesorería general de la comunidad

autónoma, que es donde deben depositarse el dinero en

metálico sometido a control de la comunidad, creemos que es

el punto más adecuado. He de hacer constar que en aquel

momento nadie del equipo de la Conselleria de Interior tenía

conocimiento de la existencia de esta cuenta corriente, ni del

condicionado, ni funcionamiento de la misma.

Desde la secretaría general se comunicó a todas las

empresas y particulares que nos habían remitido las facturas,

que carecíamos de dotación presupuestaria en el año 2003, pero

que se iba a iniciar un procedimiento negativo que está

contemplado por la ley para hacerla frente y ahora mismo han

sido liquidadas en cargo al presupuesto del servicio 2004.

Con fecha 24 de enero del 2004, el diputado del Grupo

Parlamentario Socialista, Don Antonio Diéguez solicita

mediante pregunta escrita, la núm. 1772/04, las facturas

pendientes e importe de las mismas del operativo del Govern

de les Illes Balears a Galicia y a través de esta pregunta, la

(...)/04, ayudas por la catástrofe del Prestige. Asimismo,

mediante la pregunta 1736/04, ingresos realizados al

Ayuntamiento de Camariñas.

A raíz de esta actuación parlamentaria y como (...)

parlamentaria se inicia en la conselleria una recuperación de

información sobre la actuación del Govern balear en Galicia

con motivo de la catástrofe del Prestige y se procede al

contraste de la dotación de fondos anunciado en el mes de

enero del 2003 y de la dotación real practicada en la partida.

Igualmente se comprueban los gastos imputados a la misma

para verificar los pendientes de pago. Pensamos en un principio

que algunas de estas facturas podían ser facturas duplicadas,

dado el volumen que creímos que había tenido el negocio esta

cuenta.

Según informaciones recogidas por la prensa del día 14 de

abril, con motivo de la visita del President del Govern a

Camariñas, se anuncia y así lo recogen los medios de

comunicación, que dicha ayuda no sería inferior a 1 millón de

euros. Si bien la realidad es que la partida sólo fue dotada

mediante transferencia de crédito a lo largo de su vida activa,

300.000 euros en el mes de enero del 2003; 60.101,21 euros en

mayo del 2003 y 48.000 euros en junio del 2003. Es decir,

480.101, 21, o sea, algo más de 68 millones de las antiguas

pesetas. Si bien en marzo del 2003 se retiran de esta partida de

fondos a convenio con Camariñas, 15.025 euros que se destinan

para la instalación de una oficina a la atención al ciudadano en

Formentera. Con lo cual la realidad es que nos encontramos

que de los más de 166 millones de las antiguas pesetas,

anunciados inicialmente, poco más de 65 millones son los que

hemos destinado realmente a Camariñas.

Para encontrarse facturas de viajes de voluntarios pendiente

de pago, se intentó verificar que por error no existiese alguna

de ellas que hubiera sido abonada con anterioridad y fue

precisamente aquí donde surgió la primera duda de la corrupta

administración de los fondos destinados a la operación Galicia.

Resulta que como he dicho antes, fueron a Galicia en la

cobertura de este convenio un número total de 842 personas,

con un coste de 126.300 euros. Si bien en facturas

conformadas, verificadas y realizado su pago, el número de

desplazamientos y de retorno desde las distintas islas a Galicia

y desde Galicia a las islas y que sean abonados a través de

viajes de diversas agencias sube la cantidad de 201.000 euros.

Si además se tiene en cuenta que el convenio establecía un

máximo de 60 plazas semanales y que en ningún caso fue

superado este número ninguna semana, es incomprensible que

se la haya dado el visto bueno y autorizado el pago de facturas,

con más plazas de voluntarios desplazados que de autorizados.

Es decir, ha habido semanas con hasta 80 plazas de

desplazados cuando en el acuerdo se decía que como máximo

eran 60.

Se detecta por otro lado que se imputan a esta cuenta

operaciones que siendo solidarias, creemos que deberían de

haberse contabilizado con cargo a partidas de (...) de la

comunidad autónoma, como es el caso del viaje de un grupo de

niños gallegos invitados por el Govern de las Illes Balears, o en

otras circunstancias del grupo folklórico que acudió a Galicia.

Creemos que esto no es reflejo de lo que dice la partida y es

voluntad del Gobierno a crear acciones que recuperen la costa

de Galicia. Pero además en el caso de los niños gallegos se

detecta una anomalía más, porque existen dos facturas por

idéntico concepto giradas por distintas empresas con vencidos

diferentes y un mismo número de identificación fiscal, que si

bien no son abonadas porque por parte de (...) la duplicidad,

fueron ambas conformadas, sin ningún reparo, por la persona

responsable de validar los gastos.

Sorprende asimismo que funcionarios de confianza, sujetos

al cobro de dietas por desplazamientos imputen gastos de



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 16 / 9 de juny del 2004 225

 

estancia en Galicia a la cuenta del convenio, mientras que por

otra parte perciben de la comunidad autónoma las dietas

correspondientes con los que debían hacer frente a estos gastos.

Y por último no quiero dejar pasar la referencia al inaudito

número de facturas de restaurantes, cafeterías, pizzerías,

supermercados. En definitiva facturas procedentes de los más

inverosímiles establecimientos y cuyos gastos se realizan en

Mallorca, en Menorca y en Ibiza y que son imputados a la

cuenta de ayuda a Galicia. Consideración aparte merecen los

gastos de publicidad, que yo más bien diría de propaganda y

realizados con todo descaro, casi en plena campaña electoral de

las elecciones autonómicas, se imputan también, sin ningún tipo

de rubor, a este mismo sufrido convenio con el Consello de

Camariñas. 

A la vista de todo lo que he relatado y como quiera que es

mi interés esclarecer todo lo que afecta a la obligación de

fondos públicos y mucho más, a aquello tan sensible para los

ciudadanos como son los destinados a paliar catástrofes y

desgracias colectivas, he solicitado con fecha 14 de mayo del

2004 a la Inspección General de Servicios de la comunidad

autónoma que disponga de lo necesario para que en la mayor

brevedad posible se haga una verificación de todas las

circunstancias que concurren en el establecimiento, gestión,

imputación de gastos y la verificación de los mismos. En

definitiva, en todo lo que ayude al Govern de las Illes Balears

y a esta cámara a tener una información precisa y correcta de

todas las circunstancias que concurren en la disposición de

fondos y en la asignación de gastos con motivo de las ayudas

que esta comunidad autónoma ha prestado a Galicia a causa de

la catástrofe del Prestige.

No deseo terminar esta intervención sin una referencia

directa y explícita al altruismo y solidaridad demostrada por

todos los voluntarios de estas islas, que durante semanas se

desplazaron a la querida tierra gallega para con su anegado

esfuerzo paliar los efectos del chapapote. Ante sus señorías

quiero dejar constancia del respecto y la admiración del Govern

de las Illes Balears y de este conseller que les habla por la

inmensa labor que han desarrollado. Estoy seguro de que su

trabajo, ilusión, generosidad, altruismo, espíritu del sacrificio

y la imagen que han proyectado de Baleares en Galicia no se

verán ensombrecidos sino agrandados con esta actuación.

Agradezco Sr. Presidente y señores diputados la atención

que me han dispensado y que estoy seguro de que me seguirán

prestando en el objetivo que acabo de exponer, el cual estoy

convencido, que ha despertado tanto su interés como el del

conseller que les habla.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Jo deman al portaveu del

Grup Parlamentari Popular si vol una suspensió o podem

continuar la sessió? Té la paraula.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot agrair al conseller

d’Interior que hagi assistit voluntàriament a aquesta

compareixença, lamentar profundament com s’ha desenvolupat

aquesta compareixença per part dels altres grups parlamentaris.

Recordar que no és la primera vegada que els diputats

socialistes escenifiquen un acte de tocata y fuga, només vull

recordar que fa un parell de mesos varen fer exactament el

mateix en una proposició no de llei i per tant, ja són una sèrie

de comportaments als quals ja ens hi tenen acostumats.

El cas de Camariñas és un cas d’una vergonya pública que

ens recorda els temps més foscos del felipisme, temps foscos

allà on es feia bona aquella màxima que deia que la solidaritat

començava per un mateix. Des del Grup Parlamentari Popular

repudiam aquest comportament absolutament reprovable i

vergonyós d’uns determinats alts càrrecs del pacte, però també

i ho vull dir molt clar, però també volem agrair la generositat

i la vertadera solidaritat dels voluntaris. Crida l’atenció la

diferència del nombre de voluntaris reals que viatjaren i els

viatges abonats a una determinada agència de viatges. I la

nostra pregunta és, com pot ser que això succeeixi sense que

ningú, absolutament ningú, alerti d’allò que està passant? Com

es possible que es carreguin a un compte despeses que sense

cap dubte han estat realitzat a Mallorca, a Menorca i Eivissa i

que s’haurien d’haver imputat en tot cas a l’acció ordinària del

Govern i per tant, a partides ordinàries contemplades en els

pressuposts d’aquesta comunitat?

Com és possible que càrrecs de confiança de la Conselleria

d’Interior, subjectes a cobraments de dietes en els seus

desplaçaments, a més de cobrar aquestes dietes que els

corresponen per dies desplaçats, també cobressin aquestes

mateixes despeses mitjançant factures i per tant, cobrant les

mateixes despeses per partida doble? Com s’explica el

conseller els preus distints dels bitllets dels voluntaris, per una

banda i per part dels viatges, dels passatges dels alts càrrecs i

funcionaris de confiança? Qui va ordenar la transferència de

doblers d’aquest compte corrent, que segons el Sr. Diéguez,

absent, vostè va retenir a la seva conselleria sense enviar-lo al

Concello de Camariñas? Va succeir així, o per contra aquests

doblers ja s’havien tret del compte, abans que vostè arribés

com a conseller?

Té constància el Sr. Conseller, pareix que sí, si els actes

celebrats pocs dies abans de dia 25 de maig de l’any 2003, poc

abans de les eleccions autonòmiques, aquests actes d’uns clars

matisos electorals es varen celebrar carregant aquestes despeses

en aquest compte. Com s’explica el Govern que el pacte deixés

més de 70.000 euros en 25 factures sense pagar? És normal que

sense crèdit pressupostari es continuïn pagant factures a compte

d’aquesta mateixa partida? Com s’explica el Govern que les

assegurances dels voluntaris de Camariñas no es paguessin fins

després d’haver acabat el conveni firmat pel Govern? Com

s’explica el Govern que fons que havien destinats a operacions

de neteja del litoral de Camariñas es destinessin a altres fins?

Com s’explica el Govern que el cap d’interior del pacte ordenés

pagar la mateixa factura dues vegades per un viatge de 45

alAlots gallecs convidats a Mallorca pel Govern del pacte en

solidaritat amb la catàstrofe del Prestige i que només es fiqués

acció d’intervenció de l’interventor impedís? Com s’ho

explica?

Tot això són preguntes que li feim des del Grup

Parlamentari Popular. Per la nostra banda poca cosa més,
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lamentar profundament, tal com s’ha desplegat aquesta

compareixença i no precisament per la seva responsabilitat,

sinó per la irresponsabilitat dels altres grups parlamentaris i dir,

una vegada més, que des del Grup Parlamentari Popular

repudiam aquest tipus de comportaments, uns comportaments

que l’única cosa que fan és encanellar la societat i precisament

que es faci bo aquest lloc comú que diu “que tots els polítics

són iguals”. Tots els polítics no són iguals, n’hi ha que són més

iguals que els altres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José Maria

Rodríguez i Barberà):

Gràcies, Sr. President. En primer lugar decir que yo

lamento profundamente que aquí no esté ningún grupo político,

por voluntad propia se han marchado. Pero sí decir que yo

consideré que era necesario por parte mía de venir a la cámara,

situar el problema donde está, no continuar con ninguna

investigación y que sean los técnicos del Gobierno de la

comunidad autónoma los que realicen la investigación y al final

volveré a traer el resultado a esta cámara.

Mire, verdaderamente muchas de las preguntas que usted

hace también me las hago yo. Para mi no es este un momento

feliz, ojalá que no hubiera existido nunca, pero evidentemente

yo tengo una responsabilidad, llevar cuentas a la cámara de las

cosas que tengo conocimiento y en uso de esta responsabilidad

estoy aquí. Son extrañísimas muchísimas cosas que han pasado,

como usted sabe muy bien hay una pregunta al Sr. Diéguez en

la que me puso acusó a mi de haber tenido en mi poder 15.000

y pico de euros de la cuenta de Galicia y las tuve retenidas

hasta el mes de noviembre. Pues mire, la cuenta de Galicia,

cuya (...) está aquí resulta que el día 15 de mayo, cuando yo no

era conseller todavía del Govern, se ordena una transferencia

desde la cuenta esta a la Conselleria de Hacienda de 15.000(...)

euros. Yo ni tenia conocimiento y (...), sin embargo fuí acusado

en esta cámara de haber tenido el dinero (...) extraerlo de la

cuenta corriente. Hoy no están, pero bueno la realidad es esa

que está aquí.

Claro es que cuando uno empieza a buscar explicaciones de

cosas y encuentra según que cosas, pues uno no sabe que hacer.

Pero solamente a título informativo, ya digo, 200 y pico mil de

euros son muchas facturas, pero aquí hay un viaje que es

significativo, una factura que emita la empresa que ha hecho

todo el desplazamiento de los voluntarios hasta Galicia y como

he dicho anteriormente no hay ningún procedimiento de

adjudicación, si bien ha suministrado servicios a la comunidad

autónoma por valor de casi 40 y pico millones de pesetas,

250.000 euros, 40 y pico de millones que (...) ¿no? El día 28 de

marzo del 2003 emite una factura que (...) un billete, con

número de billete Iberia, Santiago de Compostela-Ibiza-

Barcelona-Santiago de Compostela-La Coruña-Barcelona-

Ibiza, importe 1577,68 euros. En la misma factura hay otro

billete con el mismo recorrido, Santiago de Compostela-Ibiza-

Barcelona-Santiago de Compostela-La Coruña-Barcelona-

Ibiza, 227,48 euros. Esta factura se conforma y se paga. Mismo

recorrido, no puedo precisar si el mismo día de billete, pero las

facturas ampara estos dos billetes. Como he dicho

anteriormente, aparece una factura con dos órdenes de pago

tramitadas con todas las bendiciones y mismo concepto,

mismos niños, dos empresas distintas, mismo NIF. Cuando

llega el segundo pago a Intervención se dan cuenta pero se

había tramitado con todos los responsables con el visto bueno

de las personas que tramitan el tema. Pues naturalmente el

Govern autoriza el convenio de 17 de enero, sin embargo una

factura de fecha 13 de diciembre se imputa a este mismo

convenio. 

Otro caso más interesante, se precisa comprar un coche para

ir a Galicia. Se hace una resolución que se concede una

subvención de 11.785,61 euros al Consello de Camariñas para

atender los gastos. Se ordena que se pague esto a Automóviles

Coll, pero si la subvención es para Camariñas el coche tenía

que estar en Camariñas, pues no, el coche está en la Conselleria

de Interior. El 6 de abril se hace una paella en la finca Son

Real, con el nombre genérico de “Voluntario”, había más o

menos voluntarios, por un importe de 7.216 euros. Se hace esta

resolución de acuerdo con el Consello de Camariñas. Pero es

más, en aquella paella se regalan unas camisetas, por un

importe de 4.883 euros. Se hace otra resolución con el Consello

de Camariñas. Se va a un restaurante de la playa de Palma, que

se llama Mar Menor y se gastan 462 euros, otro 706, otro 346,

otro 471 y otro 426. Se hace una resolución con convenio con

el Ayuntamiento de Camariñas para pagar estos gastos. Otra

por importe de 1.164 euros por el mismo concepto otra

resolución para el convenio de Camariñas. Se va al restaurante

Es Bruc, muelle la Lonja, café Port Pesquer, se hace una

comida de 371 euros y otra de 282,90. Se hace otra resolución

con el Ayuntamiento de Camariñas. Se coge un periodista y se

traslada hasta Galicia, supongo que pagándole viaje y estancia

para que haga unas filmaciones del viaje del conseller de

Interior el día 18 (...) a Camariñas y se pagan 704 euros con

cargo (...) a Camariñas.

Arrocería Sa Cranca, se hace una comida de 611,18 euros,

se hace otra resolución para el Ayuntamiento de Camariñas. Se

compra en Madrid, en Torrejón de Ardoz más de 1 millón de

pesetas en papel de fotocopias y se carga en resolución al

Consello de Camariñas. Se hacen unas vitrinas para colgar una

colección de cuadros en la Conselleria de Interior, supongo que

serán estas ¿no? Con importe de 598 euros y se cargan por

resolución a la cuenta de Camariñas. Se pone un stand en la

Diada de Baleares, con importe de 3.140 euros y la resolución

se carga a la cuenta de Camariñas. Se hace un cocktail en el

Consell de Ibiza y Formentera porque viene el alcalde de

Camariñas y se carga a la cuenta de Camariñas. Se hace otro

cocktail no sé dónde porque no lo pone, también (...) se carga

al Consejo de Camariñas. Esto digamos en resolución expresa

del conseller, es un convenio con un municipio, cualquier

documento una vez (...) el conseller ha de firmar las

resoluciones expresas de cada una de ellas. 

Pero después viene los temas de compras de comida

diversa, en el Spar de Ferreries, en Syp Consum de la calle

Sabaters, en Carrefour de Palma. Una comida de (...) singulares

en la calle Montenegro por (...) euros. Otra comida..., antes

hemos visto que eran comidas de conselleria, también por
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gastos menores, otra comida en el Mar Menor, 184 euros. Dos

comidas, cada una de 344,85 euros y 342 euros, una el día 8 de

mayo y otra día 9 de mayo en el restaurante pizzería Marco

Polo por importe de (...) pesetas cada una de ellas. Y luego

evidentemente las personas de confianza que han cobrado sus

dietas han pasado los gastos a través de estos gastos menores

que he dicho anteriormente.

Y por último para que ustedes vean la dimensión que hay,

aquí únicamente a título de ejemplo les diré lo siguiente. Viajes

Ecuador el día 23 del 3 facturan 71 personas, solo han ido 50

voluntarios. Viajes Ecuador el 14 del 4 factura 64 personas,

solo han ido 40 voluntarios. Viajes Ecuador el 14 del 4 también

facturan (...) más, solo han ido 40 personas. Viajes Ecuador 26

del 3 facturan 81 billetes, solo han ido 51 personas. Viajes

Ecuador 17 del 3 facturan 71 billetes, solo han ido 36 personas.

(...) pero yo creo que en si ustedes habrán cogido la gravedad

del asunto y la importancia que yo le doy a un tema como este.

Yo creo que es importante, cuando esto ocurra, no ocultar

información, posiblemente tampoco sangrar en la herida, pero

sí decir lo que ha sucedido para que podamos regenerar aquello

que está mal. Yo como he dicho anteriormente, he pedido mi

comparecencia también (...) al mismo tiempo, me parece que

fue dos días después, anuncié al inspector general de Servicios

que iniciara el procedimiento para averiguar i creo que he

demostrado con (...) la gravedad de los hechos que aquí he

enunciado y creo que tenía que traer esta información a los

diputados del Parlamento de las Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el portaveu del

Grup Parlamentari Popular.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que hem pogut comprovar

tots que es tracta d’una vergonya pública, d’un escàndol i que

darrera la coartada d’una disputa reglamentària per aquesta

compareixença, evidentment s’hi amaga una autèntica raó de

pes, coartades i excuses a part la raó de pes és que molt

probablement de ser aquí se’ls hagués caigut la cara de

vergonya. 

Per la nostra banda, agrair una vegada més aquesta

compareixença del conseller, jo crec que ha estat molt

clarificadora i esperem que prenguin les accions que considerin

més oportunes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Diputat. Per concloure, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,

jo només vull agrair a tots la seva confiança expressada,

l’atenció amb què han seguit aquesta actuació meva aquí,

davant la Cambra, i dir-los que jo lament profundament haver

d’haver vengut aquí a la Cambra a fer pública aquesta

informació. M’hagués agradat molt més no haver de venir a fer

això i per parlar del futur, és la realitat, però si jo he iniciat

aquest procediment ha estat perquè, a preguntes justament d’un

diputat socialista que demanava de la gestió de govern, no se’n

va adonar que la gestió de govern que demanava ell era la

gestió de govern del pacte de progrés, no d’aquest govern, i per

tant jo agraesc a tots el seu suport i la seva ajuda i esper i desitj

transmetre, com he dit avui a un mitjà de comunicació, que

pugui transmetre l’agraïment que el govern i aquest parlament,

sense dubte, tendrà sobre tot el personal voluntari que anà a

Galícia a donar el millor d’ell i a deixar el pavelló de Balears

el més alt possible com continua.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Idò, com a president, agrair al Sr. Conseller la seva

presència, així com la del seu equip directiu.

I res més, s’aixeca la sessió.

Correcció d'errates del Diari de Sessions de la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de les

Illes Balears núm. 14, de dia 19 de maig del 2004.

Portada del diari i pàgina 182: el número de RGE de la

Proposició no de llei ha de ser 2527/03 en lloc de 2527/04.
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