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Començarem la sessió corresponent al dia d’avui i en primer
lloc deman si hi ha substitucions?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, Sr. President. Carme Feliu substitueix Diego Guasch.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Carme Garcia i Querol.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Sr. President, Francisco Molina sustituye a Joan Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. No hi ha més substitucions?

Passam, idò, al primer i únic punt de l’ordre del dia, relatiu
a proposicions no de llei.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2706/05, presentada
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a política d'austeritat del Govern i renúncia a
projectes innecessaris.

En primer lloc veurem la Proposició no de llei RGE núm.
2706/05, presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a política d’austeritat del Govern i renúncia
a projectes innecessàries. Per defensar la proposició no de llei
té la paraula el seu portaveu, el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que a hores d’ara
veure aquesta proposició queda una mica vell i ja s’ha parlat
molt de tots aquests temes. Aquesta proposició es va presentar
el 22 de març, pocs dies després que el Consell de Política
Fiscal i Financera aprovàs el Pla d’equilibri econòmic financer
presentat per la Conselleria d’Hisenda del Govern balear. Però
primer la tàctica del grup majoritari de, en comptes de fer dos
plens, allargar innecessàriament els plens i d’aquesta manera
eliminar la possibilitat que es fessin comissions d’Hisenda i
després l’arribada de l’estiu, fa que es vegi en aquests moments.

Bé, és una exposició de motius que queda una mica antiga,
ja dic que es fa immediatament a continuació que s’aprovi
aquest pla d’equilibri econòmic financer, han passat molts de
mesos i segurament l’exposició de motius avui ja no la faríem
exactament igual, encara que tot el que es diu aquí és cert i està
agreujat. És cert que aquest pla d’equilibri es fa per fer front a
un dèficit calculat pel mateix govern de 385 milions d’euros; és
cert, també, com es diu en aquesta exposició de motius, que hi
ha tot el dèficit també de les empreses públiques, i tenim a la
vista allò que es generarà a partir d’aquestes obres fetes pel
sistema de peatge a l’ombra, o clau en mà, com se solen
anomenar algunes d’aquestes obres.

La veritat és que ara mateix ja sabem que aquestes xifres de
dèficit són una petita part, que en realitat tenim un endeutament
molt superior, ja ha estat quantificat, però en tot cas el contingut
de les propostes, de les resolucions que proposam aquí, pensam

que encara és oportú. És oportú perquè estam parlant d’obres,
d’actuacions que dèiem completament innecessàries, no
adaptades al nostre territori i tan costoses que són inassumibles
per aquesta comunitat, i després encara ens trobam que seria
possible un acte de responsabilitat per part del Govern de les
Illes Balears i tornar enrere intencions, propostes que té ara
damunt la taula i que creim, ja dic, del tot innecessàries i a més
del tot inassumibles.

Així, demanàvem al primer punt que, en base a una política
d’austeritat econòmica, de bona gestió dels recursos de què
disposa la comunitat autònoma, que són escassos, idò no es
fessin despeses supèrflues o innecessàries i tampoc aquelles que
suposin una destrucció irreversible del nostre territori, i que es
donàs prioritat a polítiques socials i a polítiques de
sostenibilitat. Això avui en dia és tan absolutament necessari
com ho era en el moment que presentàvem aquesta proposició.

També la renúncia expressa a aquells projectes d’autovies o
autopistes que, sabent-se que no seran finançades pel Govern
central, ja que el Govern central ha denunciat aquest conveni de
carreteres per incompliment flagrant i reiterat per part del
Govern de les Illes Balears, idò, a aquestes obres que no seran
finançades, que s’hi renunciàs. Ara per ara ja hi ha diverses
obres que estan acabades o molt avançades, però no podem
oblidar que hi ha obres d’aquestes carreteres molt importants,
que són les que tenen un pressupost més elevat, i que no estan
començades. Per tant demanam que es renunciï a aquestes que
sabem que no tendran finançament de Madrid i que se centri a
negociar un nou conveni amb el Govern central amb una altra
perspectiva, amb un altre model de carreteres i també amb una
visió del transport públic, tot això dins una adaptació al nostre
territori, a les nostres limitacions.

No em val aquí, voldria deixar-ho ben clar, que es digui que
per part del Govern central no hi ha voluntat negociadora. Jo no
sé si hi ha poca o molta voluntat negociadora. Sí sé que la
passada legislatura no n’hi va haver cap ni una però, clar, quan
des del Govern de les Illes Balears s’ha incomplert de manera
tan flagrant el conveni de carreteres, no s’ha fet cap cas a les
indicacions que venien del ministeri, i quan a més es posen
contenciosos no és diguem la millor actitud de cara a buscar que
el Govern central sigui receptiu i sigui negociador. Per tant,
encara que no estigui..., crec que no està dit aquí expressament,
la renúncia a dur litigis amb el Govern central, voluntat
negociadora i voluntat d’arribar a acords és el que nosaltres
demanam.

Tercer punt, la renúncia a aquestes obres públiques, a
aquestes infraestructures que es fan amb un pagament ajornat,
hem de dir que aquí amb un frau de llei evident; el pagament
ajornat està prohibit per la Llei de contractes de l’Estat, aquest
sistema de peatge a l’ombra, de clau en mà en base a la
normativa de concessions administratives no es correspon a la
realitat, no és pròpiament concessions administratives, és un
sistema per burlar la llei i generar uns endeutaments que
pagaran generacions futures, que es pagaran quatre o cinc
legislatures després i que crec que és un acte d’irresponsabilitat
per part del govern actual com se’n puguin conèixer pocs casos
en el conjunt de les comunitats autònomes.

En el quatre hi hem insistit moltes vegades. Jo crec que no
és per de més insistir-ne una altra. La renúncia a aquest projecte
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que no té cap lògica i que només obeeix a qüestions
d’especulació immobiliària que és l’Hospital de Son Espases, i
recuperar ja de manera immediata el projecte d’hospital de Son
Dureta que, com s’ha dit tantes vegades, era un projecte
consensuat, era un projecte que ara mateix ja podria estar
acabada la primera fase d’aquest projecte.

N’afegíem un altre que en aquell moment semblava que era
imminent. Després veim que tot això s’ha returat una vegada
més, però també hi havia el projecte per part del Govern de les
Illes Balears de renunciar al recinte firal previst a Palma dins el
polígon de Llevant, i fet també amb un acord amb l’Ajuntament
de Palma, i per al qual es buscaven ubicacions. Sembla ser que
continuen buscant-se ubicacions a la zona de Son Ferriol, que
tot fa pensar també que va lligat a una altra operació de
requalificació de sòl rústic vinculada també a noves carreteres,
a continuar colonitzant el sòl rústic i segurament a especulació
immobiliària, que sol tenir beneficis econòmics per a alguns.

L’última ja feia molt de temps que ho demanàvem al
Govern. En el passat debat de la comunitat el Sr. Matas ens
oferia..., bé, ens oferia, deia que ens oferia un pacte per a
l’Estatut d’Autonomia. Aquí, ja dic, en data 22 de març,
proposàvem al president del Govern -li continuam proposant-
que cercàs un acord amb tots els grups de la cambra de cara a
una millora del finançament de la comunitat autònoma. Ara
mateix la situació és una altra però continuam pensant que si
volem aconseguir resultats per tenir un millor finançament, per
tenir una comunitat autònoma amb majors competències, més
ben finançades, crec que seria hora de deixar de fer
electoralisme, de fer demagògia, de buscar la confrontació, de
fer victimisme i plantejar-se de veres, potser d’una manera una
mica més modesta, arribar a acords amb tots els grups de la
cambra, d’aquest parlament, que pensam que seria l’única
manera on tendríem possibilitats reals que les nostres
reivindicacions, les necessitats de finançament d’aquesta
comunitat, poguessin arribar a bon port i aconseguir un
finançament adequat a les nostres necessitats. Això és tot.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En el torn de fixació de
posicions, per al Grup Mixt té la paraula el Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Bé, el to d’aquesta proposició no de
llei és, especialment a la seva exposició de motius, dur i crític
amb la gestió econòmica del Govern de les Illes Balears. Més
enllà d’una crítica de caire econòmic, es critica en realitat la
política en matèria de carreteres, les inversions hospitalàries i
determinades campanyes de promoció com la compra de Costa
Nord o la creació de l’equip ciclista. A més a més de ser
projectes discutits per la proposició, es critica el fort
endeutament que aquests han provocat.

Podríem dir dues coses en línies argumentals diferents per
justificar el nostre vot en contra d’aquesta proposició no de llei.
Un primer argument es pot fonamental en el fet que el deute, si
bé ha de ser controlat, no és dolent si és per fer inversions o
projectes que es considerin necessaris. Esquerra Unida pot
entendre que fer carreteres o dur a terme l’Hospital de Son

Espases, on l’Ajuntament de Palma i el Govern de les Illes
Balears han triat fer-lo, o promocionar les Illes Balears a través
d’un equip ciclista o de bàsquet no poden o no són bones
iniciatives. Però per a nosaltres és tan sols la seva opinió,
l’opinió d’Esquerra Unida, molt respectable però no majoritària.
És el Govern que decideix, en virtut del seu suport electoral i
parlamentari, què és i què no és important, i què mereix i què no
mereix endeutar-se. El Govern de les Illes ha optat per dur a
terme aquest projecte i per això s’ha endeutat. 

El deute públic de la nostra comunitat autònoma no és nou,
s’ha incrementat però el deute no és una novetat. En tot cas
Esquerra Unida sol ser partidària de l’endeutament. Ens
estranya que en aquest cas no ho sigui. Per tant la seva crítica és
més aviat política i no econòmica, i políticament Unió
Mallorquina no coincideix amb els seus plantejaments.

Un segon argument vàlid per no donar suport a la proposició
no de llei és que posa tot l’accent de la responsabilitat del
Govern de les Illes Balears en la situació del finançament actual
de la nostra comunitat autònoma. Pràcticament res no diu de la
responsabilitat del Govern de l’Estat, que va molt més enllà que
el tema de sanitat o d’educació, que efectivament són dues de
les qüestions importants però no les úniques. La comunitat té
competències exclusives; pensam des d’Unió Mallorquina que
aquestes han de ser defensades, i Unió Mallorquina manté
aquest argument igual que el mantenia la passada legislatura,
encara que els que governàvem aquí i governaven a Madrid eren
partits distints. L’Estat és responsable de la nostra situació molt
més del que Esquerra Unida amb aquesta proposició no de llei
sosté, i és responsable des del principi de la democràcia, ja que
encara no hem convençut al Govern de l’Estat que ens tracti
realment amb justícia.

Vostès, si volen, poden mirar cap a una altra banda i donar
les culpes al Govern de les Illes, estan en el seu dret, poden fer
el que trobin, però nosaltres a Unió Mallorquina ens estimam
més ser justos i coherents i mantenir els nostres arguments, que
entenem que són més raonables.

Per això no donarem suport a la seva proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Nadal. En representació del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista el Sr. Sampol té la
paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Per anunciar que donarem
suport a aquesta proposició no de llei conservadora,
conservadora des de..., l’explicava el Sr. Nadal, perquè sempre
la ideologia conservadora ha pregonat la necessitat de
l’austeritat en la despesa pública i fins i tot ha renegat del que
eren endeutaments excessius. 

L’endeutament que du el Govern de les Illes Balears en
aquests dos anys, pràcticament dos any i pocs mesos, supera
l’endeutament generat per tots els governs a partir de l’any
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1983, amb diferència, i per tant s’ha creat una hipoteca, i com
diu la proposició no de llei d’una manera injustificada.
Nosaltres compartim la idea que l’endeutament no s’ha de
criminalitzar per sistema; el que passa és que l’endeutament,
quan és per obres que haguessin pogut costar 3 o 4 vegades
menys del que han costat, o amb actuacions que suposen una
especulació del sòl, sincerament, aquest concurs que va ser la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, de cercar un solar
a terreny rústic, ara no record si era a 30 o a 33 euros el metre
quadrat; en qualsevol cas és una vertadera animalada. Son
Espases s’ha acabant pagant a 27 euros el metre quadrat. Bé,
això és preu de solar de vorera de mar, i està provocant ja una
especulació, un encariment, una pujada de preus, increment de
les valoracions..., que realment té unes conseqüències múltiples.

Aleshores des d’aquest punt de vista compartim l’esperit i
tots els punts d’aquesta proposició no de llei. Es malgasta,
s’endeuta sense necessitat i s’estan realitzant unes obres
supèrflues i, en algun cas, totalment prescindibles d’acord amb
les prioritats que tenim a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. En representació del Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Quetglas té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, estam molt acostumats a un comportament erràtic i
variable en els discursos del Partit Popular, del Govern i del seu
president, discursos contradictoris, dir una cosa aquí i una altra
a Madrid, una cosa abans i una altra després, una cosa quan ens
referim a l’antic govern autonòmic i una cosa quan es refereix
a l’actual, una cosa quan ens referim a l’antic govern central i
una altra quan ens referim a l’actual, i una cosa als programes
i una altra a la realitat. I en aquest cas, quan parlam de dèficit
públic, la contradicció entre els programes i els plantejaments
del Partit Popular i la seva actuació és quan és més flagrant.

En el programa electoral del Partit Popular el dèficit públic
era dolent, produïa atur i no es podia finançar ni tan sols amb els
matisos que ara estam sentint; sense cap mena de matisació la
condemna del dèficit era absoluta. El fonamentalisme antidèficit
era total i ens titllava, als que matisàvem, d’antic, de keinesians,
de vells, d’irresponsables, esquerranosos, en definitiva, a tots
aquells que defensàvem un nivell de dèficit adequat per finançar
infraestructures i per fer inversions que de cap manera no es
podien fer amb ingressos corrents.

Però, bé, estam davant la incoherència d’un govern que ens
ha duit, després de proclamar la condemna absoluta del dèficit
públic en el programa, al dèficit mai no vist i sense precedents
en aquesta comunitat autònoma, com ara mateix assenyalava el
Sr. Sampol, probablement un dèficit superior als 2.000 milions
d’euros, possiblement acostant-se als 2.600 milions d’euros, i un
dèficit que comptablement és molt petit, bé, és relativament
molt més petit que aquesta quantitat, i cobert per un pla
d’equilibri, però un pla d’equilibri que és pecata minuta. Quan
parlam d’un pla d’equilibri per fer front al dèficit de 385
milions d’euros, això és una quantitat irrisòria comparada amb

la vertadera situació de deute davant tercers del Govern de la
comunitat autònoma, i si tenim en compte no solament els
aspectes purament comptables sinó la situació econòmica
davant tercers de la comunitat autònoma i introduïm elements
com el deute de les empreses públiques avalat pel Govern, i per
tant al final el Govern és el que ha de respondre i respondrà a la
llarga mitjançant subvencions, tant de renda com de capital, en
exercicis futurs; o el tema de les carreteres, que està resolt d’una
manera que jo crec que clama al cel, és a dir, jo voldria fer la
reflexió a les senyores i als senyors diputats sobre com es resol
en aquesta comunitat autònoma el tema d’un conveni de
carreteres que ha estat denunciat -no entrem a discutir qui té la
raó en relació a la denúncia-, el fet és que el conveni està
denunciat, que aquell que ha de pagar, per tant, no reconeix el
deute, i com resolem això?, posant una partida d’ingressos que
el deute històric ja el pagarà Madrid, tants de milions, i per tant
jo els puc gastar.

Això és la realitat, això és el que estam vivint per una
autorització legal aprovada en aquest parlament amb llei
d’acompanyament. És escandalós, clama al cel però és així. A
la vida privada, a l’empresa privada hi ha gent que és a la presó
per haver fet coses d’aquestes però, bé, com que estam en
matèria pública (...) la responsabilitat queda diluïda quan hi ha
una llei aprovada, però és una situació escandalosa.

I a això també -ja ho he dit abans-, a empreses públiques
més dèficit de carreteres, sumam els sistemes de dilació de
pagament, com feia referència el portaveu que ha presentat la
proposició en relació a sistemes de pagament de peatge a
l’ombra, o sistemes de clau en mà..., pagament ajornat, ens
colAloca a la comunitat autònoma en una situació de fallida en
relació a les seves possibilitats de futur, és a dir, aquí no hi
haurà qui governi aquesta comunitat autònoma en els pròxims
15 anys com no sigui més que fent pressupostos per pagar
deutes.

Tot això, clar, és una situació greu, preocupant i que en
qualsevol cas mereix, lògicament, la preocupació dels diputats,
i el nostre grup, en conseqüència, donarà suport a la proposta
d’Esquerra Unida i Els Verds. 

Només voldria deixar clars dos punts en relació a dues
qüestions, matisats; no estic demanant una modificació perquè
es tracta d’un posicionament amb caràcter general. En relació al
punt número 3, aquesta condemna genèrica als sistemes de
peatge a l’ombra o clau en mà, bé, jo matisaria, jo no crec que
aquests siguin sistemes que siguin dolents per ells mateixos, són
uns sistemes perfectament admissibles en dret de cara a executar
obres públiques. El que passa és que sí don la raó al proposant
de la proposició no de llei en el fet que en aquests moments
incrementar encara més la postura de dilatar pagaments i per
tant augmentar el deute públic de cara al futur a través dels
sistemes de peatge a l’ombra o clau en mà perquè tots els altres
sistemes d’endeutament ja estan esgotats, és extraordinàriament
perillós, però en si mateixos, en abstracte, no són condemnables.

I en relació al punt número 6, quan demana el proposant
negociar una millora de finançament amb tots els grups
parlamentaris, en principi nosaltres hi estam d’acord, estam
d’acord amb tot el que sigui, per exemple, posar en marxa els
mecanismes previstos a la Llei de règim especial en relació a les
reivindicacions en matèria d’insularitat, d’increment de
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població, etc., però deixant molt clar que el nostre grup
parlamentari no dóna de cap manera suport a allò que és una
negociació bilateral d’un sistema de finançament propi a la
comunitat autònoma de les Illes Balears. No és això el que
pretén dir, així ho entenem nosaltres i per això ho votarem, però
en qualsevol cas vull que aquesta matisació quedi clara: no es
tracta que la comunitat autònoma de les Illes Balears hagi
d’encetar un sistema de negociació bilateral, ateses les seves
característiques, amb el Govern de l’Estat. Nosaltres entenem
que els sistemes de finançament autonòmic són sistemes
generals, conjunts per a totes les comunitats autònomes, i en
qualsevol cas amb un sistema de negociacions bilaterals aquesta
comunitat autònoma duria les de perdre i, per tant, per dues
raons, primera perquè no ens pareix bé com a sistema i, segona,
perquè seria inconvenient per a les Illes Balears, nosaltres no hi
estam d’acord.

Fetes aquestes dues matisacions vull anunciar el nostre vot
favorable a la proposició no de llei. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Quetglas. Ara en representació del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, amb el vostre
permís aniré contestat a cada un dels punts de la proposta
d’acord que ha presentat Esquerra Unida i Els Verds. Si
començam pel primer punt, implementar una política
d’austeritat econòmica, renunciant a les despeses supèrflues i
innecessàries i ens aturéssim aquí, és evident que el Grup
Parlamentari Popular no hi pot estar més d’acord, al cap i a la fi
l’austeritat econòmica i la renúncia al malbaratament són
principis de les tesis liberals que el Partit Popular defensa. I com
que des del nostre punt de vista això és una veritat i la veritat és
una veritat, la digui qui la digui, com diu el refrany, és evident
que nosaltres hi podríem estar d’acord. 

Ara bé, en política la proclamació de grans principis resulta
gratuïta i no creïble, a no ser que qui els proclama compti amb
una certa autoritat moral i no crec que Esquerra Unida i Els
Verds estigui amb cap autoritat moral per donar lliçons al Partit
Popular d’austeritat econòmica, ni tampoc de renunciar al
malbaratament, tenint en compte que el Partit Popular, almanco
de tots els partits que estan representants en aquest Parlament,
és el més liberal de tots. És evident que és una crítica legítima,
però no creïble, ja que el Partit Popular, en el sentit en què fa la
crítica Esquerra Unida i Els Verds, només podria acceptar
aquesta crítica si provingués de partits més liberals que el Partit
Popular, però no de partits que mai han considerat aquests
principis com a propis dels seus plantejaments polítics. 

Si continuam en el primer punt, quan diu: “...renunciant de
les despeses supèrflues, innecessàries i aquelles que suposin una
absorció irreversible o un consum excessiu del territori, donant
prioritat a polítiques socials i de sostenibilitat”. Dir que
evidentment de les dificultats que tenc per entendre conceptes,
com puguin ser “destrucció irreversible” o “consum de
territori”, dir que quant a polítiques socials el Partit Popular està
fent i executant les polítiques socials que predicava i no va fer

el pacte de progrés. Molt me tem que ben aviat l’esquerra ni tan
sols podrà aixecar la bandera del social, el Partit Popular s’haurà
apropiat d’ell.

Quant al número 2, “renunciar a desenvolupar els projectes
d’autovies i autopistes innecessàries i insostenibles”. Dir que
des del nostre punt de vista les autovies que està executant el
Govern no són innecessàries, sinó totalment necessàries. No
acabam d’entendre el concepte “d’autovies insostenibles”
perquè creim que el Govern sí que les podrà mantenir, o
sostenir, una vegada estiguin acabades. No sé d’on treu
Esquerra Unida i Els Verds que el Govern central no pagarà els
convenis del 98 i del 2004, en el qual s’havia compromès.
Nosaltres estam convençuts que prest o tard el Govern central
acabarà pagant aquests convenis.

Per altra banda tampoc no entenem la crítica vetllada que se
fa al transport públic, tenint en compte que mai cap govern
havia finançat, de la manera que ho fa aquest, el transport
públic. Hem de tenir en compte que milloram les carreteres i
milloram el transport públic per carretera. I quant a transport
ferroviari, SFM ha invertit, si no record malament, 76 milions
d’euros l’any 2004 i la mateixa quantitat l’any 2005. I si tampoc
record malament, en inversions s’hi gastaran 54 milions
d’euros, que és la major quantitat que un Govern ha gastat mai
en transport públic. De totes maneres, esperam comptar amb la
colAlaboració de tots per firmar un nou conveni de transport
ferroviari amb el Govern central i que estam a l’espera del que
digui el Govern del Sr. Rodríguez Zapatero. 

En relació al punt número 3, bàsicament ens diu que
renunciem als sistemes de finançament de peatge a l’ombra, o
clau en mà. Dir que el dia que el Govern central del Sr.
Rodríguez Zapatero ens deixi de discriminar i comenci a pagar
els dos convenis de carreteres ja compromesos, les partides dels
quals no apareixen enlloc, tampoc en el projecte d’enguany dels
pressuposts generals de l’Estat, ens plantejarem desistir
d’aquests sistemes de finançament. O el dia que Esquerra Unida
i Els Verds, enlloc de presentar propostes en el Congrés dels
Diputats que no afavoreixen per res els interessos dels ciutadans
de les Illes Balears, com presentar proposicions no de llei allà
on demanen que se denunciïn aquests convenis de carreteres,
quan enlloc de fer això presentin en el Congrés dels Diputats
propostes en positiu i que afavoreixin els ciutadans de les Illes
Balears ens ho plantejarem. El dia que el Govern central firmi
un nou conveni de carreteres amb el nostre Govern, amb el
Govern de les Illes Balears, en compensació en no haver estat
inclosos en el Pla estratègic d’infraestructures i transports per
als pròxims 15 anys, també ens ho plantejarem. D’entrada
votarem que no.

En relació al punt número 4, sobre el tema de Son Espases,
se tracta des del nostre punt de vista d’una gran manipulació
político-mediàtica, una gran operació (...) contra el Partit
Popular. El Monestir de la Real no sofrirà una agressió major de
les que ha sofert, de les que ja va sofrir, quan s’hi construïren 5
urbanitzacions i ningú deia absolutament res. Un se demana, on
eren els cantors pios quan se construïren 5 urbanitzacions al
costat? On eren? O exactament, què cantaven? Potser Silence is
heaven, o una cosa semblant.

En relació al punt número 5, el Govern actual se va trobar un
projecte redactat pel pacte de progrés en relació al recinte firal
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a Palma. Se va trobat un projecte construït dins un solar de
25.000 metres quadrats, un terreny petit i a més a més xapat per
la meitat per un carrer, el que forçava que el projecte fos de
dues torres, de dos gratacels un a cada banda del solar. Un
projecte que a part de l’impacte mediambiental, aquest concepte
vaporós que utilitza l’esquerra, a part de l’impacte
mediambiental que provocava, tenint en compte que una torre
pràcticament per a aparcaments, era tècnicament inviable. Quina
és la proposta que fa el Partit Popular? La proposta que fa el
Partit Popular és intentar trobar un solar amb un mínim de
80.000 metres quadrats, és a dir, més del triple, que sigui de
fàcil accés i a més a més que sigui una zona allà on sigui fàcil
el créixer, és a dir, amb una certa capacitat de creixement. Ara
mateix s’està resolent el concurs per comprar el solar més
adequat i que d’alguna manera s’adapti a les característiques
que he dit abans. 

En relació a aquest acord parlamentari que se’ns presenta
per millorar el finançament de la comunitat autònoma, nosaltres
d’entrada hi votaríem que sí. I ja aprofitant, m’agradaria fer
arribar al portaveu d’Esquerra Unida i Els Verds la nostra
opinió en relació a aquest tipus d’acusacions vaporoses, però
també greus, que fa en relació a aquesta especulació
immobiliària, aquests beneficis d’alguns que ha deixat entendre
en relació al tema del recinte firal. Miri, si vostè té proves o
indicis el que ha de fer és anar als jutjats, el que no ha de fer és
tirar la pedra i amagar la mà. 

I per altra banda i per acabar, m’agradaria demanar la
votació per separat ja que el Partit Popular votaria en contra dels
5 primers punts, però estaria disposat a votar a favor del sisè.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Vol fer ús del torn de
contradiccions el grup proposant? Té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Començaré pel final, si m’ho
permeten. Home com a broma està bé, però no li accept la
votació separada del punt número 6. No s’accepta. Bé,
m’agradaria contestar algunes coses que ha dit el Sr. Font, per
exemple que està d’acord amb l’austeritat i de manera genèrica,
quan anam a allò que és concret, no trobarem cap possibilitat
d’un acord sobre polítiques austeres. Per tant, jo en faig cas
d’aquestes declaracions en favor de l’austeritat. 

No accepta lliçons. Jo no voldria donar lliçons a ningú, però
no accepta lliçons de partits que no siguin liberals, com són ells.
Bé, el liberalisme o la liberalitat podria mirar excepcions, però
una d’elles és de qui gasta a mans plenes. En aquest sentit són
vostès molt liberals, absolutament liberals. Bé, jo comprenc que
vostè té dificultats per entendre conceptes, com sostenibilitat i
destrucció del territori. Jo no crec que tengui dificultats, no ho
entenc en absolut i jo ja renunciï a fer-li entendre, crec que és
impossible. Després de les autovies que no són necessàries...,
home jo li volia dir, ja ho he dit abans, en aquest moment estan
quasi totes fetes, però aquelles que no estan començades i que
són, utilitzant paraules del Sr. Sampol, “el major pelotazo
previst mai en aquesta comunitat autònoma”, absolutament

aberrants i innecessàries, 482 i busques de milions d’euros per
a una vintena de quilòmetres. Aquesta no està començada, ni
estan fetes les expropiacions, estan en condicions de començar.
S’ho podrien fer mirar i intentar arreglar-ho. 

Bé, després me diu qüestions curioses. Diu que el Govern
central pagarà, afirma amb tota tranquilAlitat. Home! A mi ja
m’agradaria que el Govern central pagui les carreteres
necessàries, no segons quines coses, les carreteres necessàries.
Però ara per ara tots els indicis porten a pensar, donada la
desastrosa gestió del Govern de les Illes Balears, el Govern
central té totes les excuses del món per estalviar-se uns quants
milions d’euros, a pesar que els ofereix mitjançant un altre
conveni. Però aquests sincerament tenc la impressió que se’ls
pot estalviar alegrament, cosa que sempre li agrada al Govern
central o a qualsevol altre govern. Però la contradicció la veig
quan diu que si pagués el Govern central no farien peatges a
l’ombra. Bé, no tenien aquesta seguretat que acabarà pagant el
Govern central, esperi una miqueta i no farà falta el peatge a
l’ombra. Però vaja, jo crec que vostès, al contrari, tenen la
seguretat de què no pagarà Madrid perquè vostès han fet tot el
possible perquè no pagui Madrid, si vostès tenen un conveni
amb uns que han de posar els euros, el que fa ha de ser fer les
coses d’acord amb la normativa i si volen introduir canvis cerca
que li aprovin aquells que han de pagar. I vostès han fet tot el
contrari i per aquí ho veig sincerament malament.

Del tema de Son Espases jo no li he parlat de cantors pios,
ni del monestir, ni de res de res. Me pareix una despesa
totalment innecessària lligada, ho he dit abans i ho reafirm ara,
a especulació immobiliària, utilitzar sòl rústic per a especulació
immobiliària, saltant-se un projecte que hi havia anteriorment.
Per aquí res més.

Agrair als grups que li donen suport. El Sr. Nadal veig que
tampoc dóna suport, Unió Mallorquina degut al pacte de
governabilitat no pot donar suport a aquesta proposició, encara
que jo estic convençut que no tots els punts, però en alguns
d’ells té moltes coincidències, evidentment no en tots. Dir-li una
cosa, aquí donam totes les culpes al Govern de les Illes Balears
i no al Govern de Madrid, és que estam parlant de la política
que fa el Govern de les Illes Balears, però demanar que el
Govern central aporti en aquestes illes, per exemple, vostè se’n
recordarà a la legislatura passada tota aquella comissió especial
que vàrem fer, resulta que tots excepte els seus socis actuals del
pacte de governabilitat, estàvem d’acord en demanar més a
Madrid i aquí es proposa demanar més a Madrid. Clar que
necessitam millor finançament, però fins i tot que tenguéssim el
doble o el triple de finançament això serien aberracions, si
resulta que tenim un finançament miserable és un desastre total
i absolut.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam idò a la votació de la
proposició no de llei que hem debatut.

Vots a favor de la proposició no de llei?

Vots en contra?
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Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 10, no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjada aquesta proposició no de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3354/05, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a deducció de l'IRPF per
adopció internacional de fill.

Passam idò al debat de la segona proposició no de llei de
l’ordre del dia d’avui RGE núm. 3354/05 presentada pel Grup
Parlamentari Popular i relativa a deducció de l’IRPF per
adopció internacional de fills. Per a la seva defensa té la paraula
la Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, President, senyores i senyors diputats. L’any 2002
es varen tramitar a la nostra comunitat autònoma un centenar de
solAlicituds d’adopcions internacionals, l’any 2003 se varen
tramitar 173 solAlicituds d’adopció internacional, l’any 2004 es
varen tramitar 229 solAlicituds d’adopció internacional. Veim
que aquesta és una realitat que està ben present a la nostra
comunitat, és a dir, que l’adopció és una realitat cada vegada
més freqüent dins la nostra comunitat autònoma. Tot menor té
dret a tenir una família, tot menor té dret a ser adoptat i aquestes
adopcions també s’ha detectat que són bastant més freqüents a
països allunyats i no dins el propi àmbit nacional. Aquest fet
implica unes despeses realment elevades i sobretot implica
l’endeutament de la família moltes vegades, que vol donar a un
menor el dret a ser adoptat.

El que volem mitjançant aquesta proposició no de llei és
justament ajudar a aquesta famílies perquè puguin fer realitat
aquest somni de molts de menors. Pensam que la millor manera
de fer-ho és ajudar-los econòmicament, ajudar a aquestes
famílies de forma econòmica perquè ho puguin dur a terme,
ajudar-los sobretot en beneficis fiscals. Torn insistir, ja ho hem
comentat moltes vegades i de totes maneres jo crec que no ens
podem cansar mai d’insistir-hi, que des del Grup Parlamentari
Popular nosaltres veim l’adopció com una mesura de protecció
dels menors, veim l’adopció com un dret del menor i no com un
dret de la parella, de la mare o del pare. No és suficient per
poder adoptar que els pares puguin demostrar que estan
preparats per ser uns bons pares o unes bones mares. No és
suficient tampoc complir els requisits d’idoneïtat
imprescindibles. Realment s’han de passar uns tràmits
burocràtics molt complicats, molt costosos i moltes vegades fan
que les famílies es desmotivin i facin marxa enrera en les seves
decisions. 

Efectivament l’elevat cost de l’IRPF suposa una
discriminació front altres tractament d’altres formes de
paternitat. A la vegada a la nostra comunitat autònoma, d’acord
amb la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen
les mesures fiscals i administratives del nou sistema de

finançament de les comunitats autònomes de règim comú, s’ha
reconegut a la nostra capacitat normativa en l’IRPF per tal de
crear deduccions de naturalesa personal i de naturalesa familiar.
La qual cosa suposa que se podria estudiar l’establiment d’una
nova deducció per a adopció internacional en el moment que
comencin, per part de la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació, els treballs d’estudi i d’elaboració del projecte de
mesures tributàries i administratives que acompanyen la llei de
pressuposts de cada any. No obstant, cal assenyalar que
l’adopció d’aquesta mesura unilateralment per al Govern de les
Illes Balears, tan sols tendria efectes damunt el tram autonòmic
del 33%, crec que això és importantíssim tenir-ho en compte.
Torn repetir, únicament tendria efectes damunt el 33% de la
quota de l’IRPF actualment cedit a la comunitat autònoma de
les Illes Balears mitjançant la Llei 21/2001.

En canvi si aquesta mesura fos adoptada per l’Estat, com a
titular que és de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques, mitjançant la corresponent modificació de la llei
reguladora de l’IRPF, la mateixa beneficiaria a tota la quota
íntegra de l’import. És a dir, tan al tram estatal com al tram
autonòmic, permetent aleshores un major estalvi als possibles
beneficiaris de la deducció. Per tant, nosaltres proposam que
sigui l’Estat el que dugui a terme la creació de la deducció
internacional de fills, perquè una vegada estigui creada i en
vigor pugui ja ser assumida com a pròpia per la comunitat
autònoma de les Illes Balears, a través de la corresponent llei
autonòmica.

D’aquesta manera la proposició no de llei quedaria
formulada en els termes d’instar tan el Govern de les Illes
Balears com el Govern de l’Estat que en els respectius trams de
la quota de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
estudiïn la possibilitat d’establir de forma simultània una
deducció per a l’adopció internacional de fills a la tramitació
dels pressuposts de l’any 2006, que els equipari als ajuts
establerts per als fills biològics i d’aquesta manera acabar amb
la discriminació que actualment s’està produint.

Vull insistir en què aquesta proposició no de llei és
conseqüència d’una proposició no de llei que crec que el PSOE
va presentar fa un parell de mesos, a la qual nosaltres vàrem
presentar una esmena on volíem que el Govern de l’Estat i el
Govern autonòmic estudiassin aquesta possibilitat. No va ser
admesa, vàrem parlar sempre de quantitats fixes, no va ser
admesa, i és just per això, perquè estic convençuda que en el
contingut de la motivació coincidim plenament perquè realment
era la mateixa motivació la que va dur en aquell moment al
PSOE a presentar aquella iniciativa, i llavors jo esper tenir el
suport de tots els grups perquè davant temes com aquest jo crec
que el que hem de fer és sumar esforços i no restar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En el torn de fixació de
posicions, el Grup Mixt no és present, Esquerra Unida no vol
intervenir, i té la paraula, en nom del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:
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Gràcies, Sr. President. Bé, és evident que tocam un tema que
de cada dia està més d’actualitat. De fet les estadístiques que la
diputada del Partit Popular ens ha mostrat a la seva primera
intervenció demostren que any rere any s’està incrementant,
afortunadament, el nombre d’adopcions o de solAlicituds
d’adopció. 

És evident, i no sé si és un diari d’avui, crec que és d’avui
mateix, que parla de les despeses, posa un exemple de les
despeses que ocasiona l’adopció d’una criatura de la Xina, és a
dir, que no només són les despeses de viatge i d’adopció, sinó
que pràcticament obliguen els tràmits que la família o la parella
adoptant estigui un mínim de 15 dies a la Xina. Clar, això són
unes despeses importantíssimes. Per tant des d’aquest punt de
vista qualsevol mesura que es prengui per intentar minimitzar
un poquet l’esforç econòmic que han de fer les famílies
adoptants ens pareix molt bé, i ens pareix bé instar els dos
governs que tenen responsabilitat en la matèria.

En allò que no acab d’estar d’acord és en el fet que, encara
que no consti a la proposta d’acord i per això l’hi donarem
suport sense cap condició, però a l’exposició de motius ha parlat
que allò ideal seria que el Govern de l’Estat modificàs la llei
que regula l’impost de la renda de persones físiques de tal
manera que afectàs el cent per cent. Nosaltres no som molt
partidaris, no som partidaris que el Congrés dels Diputats legisli
sobre imposts que estan totalment o parcialment transferits a les
comunitats autònomes perquè, clar, va passar amb la cessió del
tram de l’IRPF, que va coincidir amb el sistema de finançament
del 99, coincidint amb el traspàs de les competències en
educació, que just després el govern de José María Aznar va
modificar l’impost de renda de les persones físiques i va
disminuir els ingressos de les comunitats autònomes. Per tant un
s’apunta el punt de baixar els imposts però a costa, en part, de
les comunitats autònomes. Aleshores que cadascú assumeixi la
responsabilitat; si tenim un 33% de responsabilitat l’assumim i,
per tant, que en els futurs pressuposts generals de les Illes
Balears ja s’adoptin aquestes mesures. Ens pareix que des del
moment que el Grup Popular insta el Govern de les Illes Balears
a prendre aquesta mesura ja estarà contemplada en els futurs
pressuposts, i si no entre tots ens en cuidarem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Sampol. La Sra. Rado, en representació
del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputades, senyors diputats,
per començar no tenc altre remei que expressar la meva sorpresa
per la presentació d’aquesta iniciativa del Partit Popular. I
m’explicaré. 

Una proposició no de llei en el sentit, de qualque manera,
d’afavorir les persones que adoptaven, que feien adopcions
internacionals, es va presentar a la Comissió d’Assumptes
Socials devers el mes d’abril, a la qual el Partit Popular va
presentar una esmena, una esmena que al nostre entendre
desvirtuava totalment la iniciativa que havia presentat el Partit
Socialista. Tant és així -i així també ho varen entendre els altres

grups que participaven a la comissió- que la votació en contra
d’aquesta esmena va ser una qüestió adoptada per tots els grups
de l’oposició. I aquí ve la sorpresa, Sra. Feliu: per..., no sé si dir
cinisme, perquè quan l’he sentida dir que esperava que es votàs
a favor una esmena que vostès varen presentar, que nosaltres la
hi vàrem discutir, que vàrem dir per què crèiem que no era
adient aquesta esmena i que la vàrem votar en contra, i ens la
torna presentar aquí, aquesta mateixa esmena, quasi quasi diria
també un poc agreujada, i espera que hi donem suport. 

La veritat, Sra. Feliu, hi ha determinades coses que són
difícils d’entendre perquè en tot el temps que vostès han
governat, ja duen temps, una iniciativa com aquesta, que
l’haguessin poguda dur, en cap moment no s’han preocupat pel
tema. Quan la du un altre grup parlamentari vostès procuren
desvirtuar allò que diu la iniciativa, i ara avui ens dóna la
sensació que fan el mateix que fan a vegades els mals
estudiants: no han fet el que havien de fer i després copien, però
copien malament, perquè amb aquesta proposta a mi
m’agradaria que m’explicàs, supòs que ho farà a la rèplica, que
és allò que intenten, a qui volen enganar. A nosaltres no,
nosaltres ja ens coneixem i, sincerament, Sra. Feliu, crec que,
com diuen en mallorquí, mostren el llautó.

Si hi ha voluntat política de fer aquestes deduccions vostès
tenen el govern i vostès tenen la majoria; facin-les, no hi hem de
donar més voltes. Però es veu que no es tracta d’això, es tracta
de retòrcer els temes de qualque manera per vendre, com ja s’ha
fet, titulars, però en definitiva fum, en definitiva polítiques
d’imatge. 

Vostès diuen aquí en aquesta proposició que s’estudiï la
possibilitat d’establir de forma simultània una deducció per
adopció internacional. Sr. Feliu, no importa estudiar massa
coses: l’any 2003 hi va haver 96 adopcions; 900 euros de
subvenció, que era una mitjana del que es fa a altres comunitats,
representen 86.000 euros. No importa estudiar molt, es tracta de
decidir si ho volen incloure als pressuposts, si realment ho volen
fer o si l’únic que els interessa és la foto que ja han venut als
diaris. La resta és marejar les coses i donar-los voltes per no
arribar enlloc.

Instar Madrid? Podem instar Madrid, nosaltres no hi tenim
cap problema, Sra. Feliu, a instar Madrid; el que passa és que
ens diu aquí que simultàniament (...) de la quota de l’impost
sobre la renda de les persones físiques..., en definitiva, que
simultàniament s’ha de fer aquesta deducció. Què em vol dir
amb això?, que si Madrid no ho fa vostès tampoc no ho faran?
Jo no sé, Sra. Feliu. Una altra vegada més li he de dir -no és la
primera vegada que li ho dic- que vostès no es creuen
l’autogovern, vostès no es creuen l’autonomia. Si vostès tenen
cedit un tram de l’IRPF autonòmic, que vostès decidissin el que
fan; si vostès tenen competències en adopció, facin-ho,
decideixin, prioritzin el que volen fer. Ja ho han fet en altres
temes: vostès donen..., han fet deduccions per familiars amb
minusvalideses, per adquisició i rehabilitació d’habitatges..., tot
del tram autonòmic. Per què no ho fan en aquest tema?, per
què?

Sincerament crec que és difícil entendre aquesta proposició
que avui aquí ens duen avui. Ja li he dit que les competències
són d’aquesta comunitat autònoma, i si s’ha d’instar Madrid,
també li he dit que no hi tenim cap problema. A part d’això
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vostès tenen un grup parlamentari suficientment nombrós i
potent perquè presenti una iniciativa d’aquest tipus al Parlament
de l’Estat. L’han presentada, Sra. Feliu? El Grup Socialista l’ha
presentada aquí, en aquest govern, amb un tema que té
competències i que és de la seva disposició el tram autonòmic.

Crec que hi ha poques coses més a dir. De totes maneres
també li he de dir -ja li ho he recordat en altres ocasions- que no
és que demanem una cosa extraordinària. Vostè sap que
comunitats com Andalusia, Aragó, Madrid, País Basc, tenen
aquestes deduccions; altres comunitats tenen altres tipus
d’ajuda, que també els ho varen presentar i també hi varen votar
en contra, Sra. Feliu.

Jo, miri..., em pareix que vostès tracten d’embullar la gent,
de qualque manera, d’embullar la troca, com es diu, i que
realment no arribar a res, però bé, ja han aconseguit el que
supòs que volien que era la foto. Però miri, jo li faig una
proposta; jo li faig una proposta, perquè crec que és important
aquest tema, crec que és important; li faig una proposta que
instin Madrid, però no ho condicionin simultàniament; diguem
que instam Madrid i, per altra banda, llevem el tema que
s’estudiarà. Ara d’aquí a poc es veuran els pressupostos;
incloguin-ho, duguin-ho. Si vostès lleven aquestes dues
qüestions que jo els dic nosaltres votarem a favor, Sra. Feliu,
però no ens dugui la mateixa esmena que ens va dur el mes
d’abril i pretengui que li donem suport, Sra. Feliu, que aquí ja
més o manco cadascú sabem de què anam. Jo li oferesc aquesta
solució. Vostès sabran si la volen acceptar, si realment volen
aplicar aquestes deduccions o si efectivament era el que jo li
deia: que l’únic que se cercaven eren titulars de premsa i, en
definitiva, vendre una mica més de fum.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions? Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sra. Rado, he explicat, crec, a la meva intervenció d’on ve
aquesta proposició no de llei que avui presentam. He explicat
claríssimament que ve motivada per una proposició, crec que
era, proposició no de llei que varen presentar vostès. Ara no
tenc clar si era una proposició o si era una moció.

He explicat el perquè i he explicat que vostès sempre parlen
de quantitats fixes i nosaltres consideram més important que
tant el Govern de l’Estat com el Govern autonòmic siguin els
que marquin quines són aquestes quantitats i que ho estudiïn.
Estudiar no vol dir que no es faci, estam dient que ho estudiïn
dins el pressupost de l’any 2006, vull dir que no que ho estudiïn
en general i ja veurem quan ho tenen; no, no, per a aquest
pressupost, estam dient.

Per què volem implicar Madrid i per què no tal? Perquè el
titular d’aquest impost és l’Estat, és que el titular d’aquest
impost és l’Estat. És que nosaltres el que demanam és que si
només aplicam aquest descompte dins el tram del 33%, serà
molt més baix que si l’aplicam dins tot el que és l’impost; el

tram autonòmic però també el tram estatal. Està disposat el
Govern d’aquí a cedir el seu tram autonòmic en benefici
d’aquesta deducció? Jo crec que sí. Llavors volem instar el
Govern d’aquí i també volem instar el Govern del Sr. Zapatero
perquè també ho faci. Per què? No sé per què diuen que no. És
a dir, un impost que s’està aplicant i que té dues parts, una part
autonòmica i una altra part estatal, diguem; estam demanam que
de les dues parts, del 33 i del 66%, facin aquesta reducció,
simultàniament, clar que sí, a la vegada, clar que sí. Però és que,
a més, és directament, és que, la deducció, l’aplicarà
directament Madrid, i nosaltres estam dient a Madrid és que ens
descompti dins el nostre 33% el mateix tant per cent que
descompta als altres, no és res més que això.

I jo vull fer una lectura, és a dir, la proposició que vostès
varen presentar el mes d’abril deia claríssimament “relativa a
deducció de l’IRPF per l’adopció internacional de fills”; la
proposició que presentam nosaltres avui diu exactament el
mateix, el mateix. L’únic que incloem aquí és remarcar
claríssimament com s’ha de fer aquesta deducció, perquè és
com està implicat aquest impost: hi està implicat el Govern
estatal i hi està implicat el Govern autonòmic, i el que volem és
sumar forces i que el descompte sigui major i que vagi en
benefici de les mateixes famílies que vulguin adoptar.

No tenim cap altra intenció, l’únic que volem és que hi hagi
una implicació de veres i que el benefici sigui major per (...), i
està clar que el Govern d’aquí vol..., té la intenció; si no no
haguéssim presentar aquesta proposició no de llei, que ve per
iniciativa del Grup Popular. Si el Govern ara mateix no tengués
cap intenció d’aplicar aquesta deducció..., vull dir, no siguem
beneits, el Grup Popular no presentaria una proposició no de llei
per instar el Govern que apliqui aquesta deducció. És a dir,
voluntat, més clar, aigua, que la té aquest govern. El que
demanam és que la tengui aquest govern i que també la tengui
el Sr. Zapatero. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, per què em demana la paraula?

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, per fer una explicació de vot, perquè la darrera
intervenció de la representant del Partit Popular m’ha
desconvençut, i per tant proposaré una esmena in voce o, si no,
canviaré el sentit del vot que havia anuncia i no puc votar a
favor amb aquestes condicions.

Em permet formular l’esmena in voce?

EL SR. PRESIDENT:

Té dret a explicar el vot, ara o després? Després, per això...

EL SR. SAMPOL I MAS:

Idò rectific: per presentar una esmena in voce per poder
votar a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, idò.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

No, simplement proposaria que se suprimissin aquestes tres
paraules: “de forma simultània”, i així el que feim és instar els
dos governs perquè cadascun faci les bonificacions o les
deduccions sobre l’impost de renda de persones físiques. Que
ho faci l’Estat per a Balears ja he manifestat a la meva primera
intervenció que no hi estava d’acord.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Aquesta presidència havia entès que
també era la proposta que feia el Grup Parlamentari Socialista,
que la portaveu del Grup Popular havia entès que no
l’acceptava, però si vol rectificar, té la paraula.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, president. No la podem acceptar de cap de les maneres.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò, sotmetem a votació la proposició no de llei tal
com està presentada, la 3354.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació, per favor?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 5; 1 abstenció.

(Se sent algú que diu: “2, 2 abstencions”)

2? Ah!

EL SR. PRESIDENT:

2, que Esquerra Unida també sembla...

EL SR. LLETRAT:

Perdó. Vots a favor, 9; en contra, 4; 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Queda, per tant, aprovada aquesta proposició
no de llei.

3) Proposició no de llei RGE núm. 4510/05, presentada
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a adquisició i restauració de la goleta "Miguel
Caldentey".

I passam al debat de la darrera proposició no de llei, la RGE
núm. 4510/05, presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a adquisició i restauració de la goleta
Miquel Caldentey. Per fer la defensa de la proposició no de llei,
per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Faré una defensa molt curta
d’aquesta proposició perquè supòs que, vists tots els precedents
que tenim, no hi haurà cap problema perquè sigui aprovada per
unanimitat.

Els precedents que volia citar és que l’any passat en el mes
de maig, en aquest mateix parlament, es va aprovar una
proposició no de llei presentada pel PSM-Entesa Nacionalista,
es va aprovar per unanimitat, a favor de la conservació del
patrimoni flotant de les Illes Balears. Posteriorment, el
novembre del 2004, es va aprovar en el Consell Insular de
Mallorca una proposició, en aquest cas del Grup d’Esquerra
Unida i Els Verds, amb la qual, també per unanimitat,
s’acordava que el consell negociàs amb l’ajuntament..., perdó,
amb el Govern i Ajuntament de Palma i altres que hi poguessin
estar interessats la compra d’embarcacions antigues construïdes
a alguna drassana de les nostres illes. 

Posteriorment es té coneixement que la goleta Miguel
Caldentey està des de fa anys abandonada al port de Canet, al
Rosselló, i que està declarada monument històric per part del
Govern francès, i el mes de juny, si no vaig equivocat,
d’enguany també s’aprova en el Consell de Mallorca una moció
a la qual s’insta, en aquest cas, a l’adquisició concreta d’aquesta
goleta; ja no és una declaració genèrica sinó d’aquesta goleta en
concret; s’insta el Consell a posar-se d’acord amb el Govern
balear per avaluar la possibilitat de la compra d’aquesta goleta
que, es diu aquí, seria perfectament recuperable com altres
embarcacions antigues que s’han recuperat, per exemple per
part del Museu Marítim de Barcelona o d’altres.

Bé, d’això es tracta. Aquesta proposició no de llei el que
tracta és d’instar que el Govern balear també es posi les piles en
aquest tema. Està clar que hi ha com a mínim una altra
institució, que és el Consell de Mallorca, que està d’acord en
participar-hi i que es duguin a terme els acords, les negociacions
que facin falta per tal que es pugui adquirir aquesta goleta. Això
és tot, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. En el torn de fixació de
posicions el Grup Mixt no és present, per tant, pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr.
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Com deia el Sr. Ramon, hem debatut
en diverses ocasions la necessitat de preservar el patrimoni
marítim. Sens dubte una mesura positiva com és la renovació de
la flota pesquera, que ha impulsat la Unió Europea, ha tengut un
efecte secundari pervers, que ha estat la destrucció d’un
patrimoni marítim molt important. A partir d’aquí que quan es
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comencen a destruir embarcacions d’un valor patrimonial
important, és quan la societat reacciona i trasllada al Parlament
aquestes inquietuds. En aquest cas ens trobam amb una
embarcació, el Miquel Caldentei, que realment no està en bon
estat, està en mal estat, però no és irreversible la seva
conservació. Ara, efectivament aquí faria falta una actuació
decidida de les institucions de les Illes Balears, i que hauria
d’encapçalar el Govern de les Illes Balears.

Les oportunitats que oferiria aquesta embarcació restaurada,
ja sigui en el futur museu naval, com a atractiu turístic, didàctic,
pedagògic, entre els escolars, són múltiples i per tant crec que
des d’aquí hem d’instar especialment el Govern, que és la
institució tutelada per aquest parlament a prendre la iniciativa
i intentar recuperar aquesta part del nostre patrimoni marítim
que no els cabi cap dubte que té un valor important. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. Bé, tal com comentava quan exposava la proposició
no de llei, ja en el Consell Insular vàrem aprovar una proposta
genèrica en aquest sentit, però tendent al mateix, és a dir a anar
recuperant aquest conjunt de patrimoni, alguns dels quals estan
en aquesta illa, però altres que per raons històriques s’han anat
desplaçant. Vàrem tenir coneixement de l’existència d’aquest
vaixell pels mitjans de comunicació. Pel que es podia veure, és
un vaixell que està en situació bastant precària, a pesar que hagi
estat declarat monument pel Govern francès, es veu que això en
todas partes cuecen habas, però valdria la pena, i jo crec que la
proposició no de llei d’Esquerra Unida-Els Verds és en aquest
sentit prudent, perquè parla d’estudiar la possibilitat d’adquirir,
i supòs que la paraula adquirir vol dir adquirir i veure la
capacitat de transportar i després de rehabilitar, i jo m’imagín
que quasi de reconstruir una gran part d’aquest vaixell, perquè
tots sabem que les aigües càlides solen ser perilloses; això no
serà com el vaixell Vasa, que el varen poder treure intacte del
fons dels fiords de Suècia. Això serà una mica més complicat,
la seva rehabilitació; però en qualsevol cas la idea d’iniciar
aquest procés a nosaltres ens pareix bé, i per tant votarem a
favor de la proposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Puche.

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Tengo
que corregir al Sr. Ramon en el sentido de que el Consell de
Mallorca no aprobó la moción que presentó Izquierda Unida, la
adquisición de esta goleta, sino que lo que se aprobó fue evaluar
la posibilidad de adquisición y restauración de dicha goleta; que
este pleno no fue en junio, fue en julio, el último pleno que
hicimos en julio, el pleno del mes de agosto, y que nosotros ya
lo hicimos así en el Consell de Mallorca, votamos a favor de
esta moción, y ahora votaremos en coherencia lógicamente con

esta moción que ya aprobamos, digo, en el pleno del Consell,
votaremos a favor de esta proposición no de ley.

Pero sí sería interesante, porque  el Sr. Sampol ha desviado
un poco la atención, y parece que es el Govern balear el que
tiene que llevar el tema para adelante, y no es así. La Ley
6/1994 atribuye las competencias en materia de patrimonio
histórico a los consells insulares. Por lo tanto es el Consell
Insular en cualquier caso el que tiene la primera palabra en este
asunto. Lo que pasa que efectivamente luego la Ley 12/1998, de
patrimonio histórico, dice que efectivamente el artículo 2 habla
de la colaboración entre administraciones públicas, lo cual
implica evidentementet también al Govern de les Illes Balears.
Pero quien tiene competencias en temas de patrimonio histórico
son los consells insulares, ya digo, por la ley esta 6/1994.

Vuelvo a insistir, votaremos a favor, en coherencia con lo
que ya se aprobó en el pleno del Consell de Mallorca, y en
principio estamos de acuerdo en que se evalúe la posibilidad de
adquirir y restaurar esta goleta. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Puche. No vol intervenir el grup proposant?
Com és lògic no hi ha contradiccions.

Passam, idò, a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra? No n’hi ha, i abstencions tampoc.

És evident que s’aprova per unanimitat.

I no havent-hi més assumptes, s’aixeca la sessió. Gràcies.
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