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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats començam la sessió d’avui. El

primer punt de l’ordre del dia consisteix en el debat de les

preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 619/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari

PSM -Entesa Nacionalista, relativa a Majórica.

La primera pregunta RGE núm. 619/04, relativa a Majórica

que formula l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Vadell del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Té la paraula

l’Hble. Diputada.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Les darreres notícies en relació a la

fàbrica de perles Majórica són més be preocupants. En els

mitjans de comunicació hem vist que es parla d’una reducció de

plantilla d’aproximadament 200 llocs de feina. Davant aquesta

situació i davant aquestes notícies que ens preocupen a tots,

voldria demanar al Govern a veure què és allò que pensa fer per

evitar aquesta reducció de plantilla a la fàbrica Majórica?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el conseller de Comerç i Indústria.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Bé jo crec que en primer lloc he de

dir a la cambra i a la Sra. Diputada que compartesc la

preocupació pel destí de l’empresa Majórica perquè no crec

que hi hagi ningú a tot Mallorca i a tot Balears que no es

preocupi d’una situació de crisi a una empresa emblemàtica

com és aquesta. Dit això, li he de comentar que jo he estat en

converses amb els representants dels sindicats, secretaris

generals i també vaig tenir una petita entrevista amb els

directrius de l’empresa Majórica. 

Dijous d’aquesta setmana tendrem una reunió el batle de

Manacor, el conseller de Treball, els representants dels

sindicats i jo mateix, més que res per concretar, si ho puc dir

així, l’estratègia que hem de dur davant del futur de Majórica.

La voluntat del Govern, també com és natural de l’ajuntament,

és que hi hagi consens, consens amb l’empresa, però consens

sobretot en la massa social, amb els treballadors. I d’aquí vostè

recordarà que hi ha acords del Parlament, acords que s’han pres

per unanimitat, vull dir que tots els partits, totes les forces
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polítiques de Balears hi estam d’acord en què s’ha de cercar

una solució a Majórica, que el pla estratègic de Majórica ha de

passar forçosament pel consens entre, com és natural l’empresa,

els sindicats o sigui treballadors i el Govern. Jo ja li avanç que

el Govern estarà d’acord en allò que proposin conjuntament els

sindicats. És a dir, nosaltres no anirem, igual que l’Ajuntament

de Manacor i hem consta perquè hem tengut converses, no

anirem a posar modificacions, o anirem en contra d’allò que

conjuntament els sindicats proposin.

Dit això, que crec que marquen una mica els principis

d’actuació i que coincideixen plenament amb allò que el

Parlament va acordar i que va ser, ho recordaran, que hem de

cercar primer que l’empresa quedi a Mallorca, concretament i

com és natural a Manacor, que hi hagi un pla estratègic i a més,

una vegada tancat el tema de Majórica facem un pla estratègic

per al sector perler de l’illa de Mallorca i també que tots

aquests acords anessin dirigits a què l’impacte social fos el

menor possible i conservar...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Precisament en aquest sentit anava

la meva intervenció i la meva pregunta, per recordar en aquesta

cambra que hi ha uns acords presos en els quals qualsevol

actuació de les administracions, del Govern de les Illes Balears

ha d’anar encaminat a mantenir el major nombre de llocs de

feina possibles. 

Les notícies són preocupants, com ja li he dit abans, perquè

sembla ser que s’anuncia s’eliminació de la secció de joies, la

qual cosa significa que bona part del teixit industrial de

Manacor se’n anirà en orris. No sabem exactament de quina

manera es farà, però allò que no voldríem de cap manera és que

les administracions, ni Govern, ni Ajuntament de Manacor en

aquest cas, es posessin al servei de l’empresa facilitant una

“pelotazo” urbanístic, perdonin l’expressió, per a després

tanmateix anar a la darrera conclusió que seria eliminar els

llocs de feina.

Nosaltres estam disposats, com no pot ser d’altra manera,

a donar suport a totes aquelles iniciatives del Govern que vagin

encaminades en el consens, que vagin encaminades a mantenir

aquestes famílies perquè per a Manacor és molt important que

això sigui així. Vagi per endavant, Sr. Conseller, que el Grup

del PSM-Entesa Nacionalista estarà en el seu costat quan hagi

de negociar aquests llocs de feina i quan hagi de negociar amb

l’empresa el manteniment de l’activitat perlera en el municipi

de Manacor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. 

I.2) Pregunta RGE núm. 622/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a destitució del gerent de Son

Dureta.

Passam a la segona pregunta RGE núm. 622/04, relativa a

destitució del gerent de Son Dureta que formula l’Hble. Diputat

Sr. Miquel Ramon i Juan del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds. Té la paraula l’Hble. Diputat.

Pregaria un poquet de silenci per favor, si són tan amables.

Sr. Diputat té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Sra. Consellera, entenem que quan es produeix un canvi de

Govern també es canviïn els responsables de les principals

àrees de gestió. No obstant això, pensam que l’actual Govern

ha anat una mica massa endavant, ja que qualsevol persona,

funcionari o càrrec de confiança sospitosa d’actitud

colAlaboracionista amb el pacte ha sofert represàlies. 

I estam especialment sorpresos per la destitució a finals de

gener del gerent de Son Dureta, Sr. Luis Carretero, que havia

estat confirmat en el seu càrrec el mes de desembre. I és

especialment sorprenent perquè el Sr. Carretero no era una

persona vinculada al pacte, més bé una persona amb un perfil

tècnic i professional, sense vinculacions polítiques. De fet

procedia de la Fundació Hospitalària d’Alcorcón posada en

marxa pel PP. I també és sorprenent perquè no s’ha fet cap cas

a la trentena de caps de servei i coordinadors de Son Dureta

que havien demanat el seu manteniment i que acabés d’una

vegada el ball de canvis a la cúpula hospitalària que feien i que

fan impossible dur a bon port un projecte hospitalari coherent.

Suposam nosaltres que hi haurà raons molt poderoses per

no haver escoltat aquestes veus qualificades i són les que

voldríem que ens exposés la Sra. Consellera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Sanitat i Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies Sr. President, senyores i senyors diputats. La veritat

Sr. Ramon és que no he entès molt bé les seves asseveracions

perquè jo l’única cosa que li puc contestar en aquesta pregunta

és que aquesta consellera no ha destituït cap gerent de

l’Hospital de Son Dureta i l’únic gerent de l’Hospital de Son

Dureta que ha estat confirmat ha estat el Sr. Carles Ricci i que

va començar dia 1 de febrer d’enguany i que encara hi fa feina.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:
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Gràcies, Sr. President. Podem fer jocs de paraules si es vol,

però jo crec que tothom sap i les informacions periodístiques

són clares. Bé, si no dóna cap explicació haurem de suposar

que realment no n’hi ha cap d’explicació i que simplement es

tractava de poder colAlocar altres persones, de tal manera que

tots els sectors que tenen pes dins el seu partit poguessin estar

representants, ja que explicació no se’n dóna cap. 

Aquí hi ha hagut una destitució real i aquí s’ha nomenat una

altra persona que no veim que tengui un perfil professional que

sigui millor a la persona que s’ha destituït.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies Sr. President. Li ho he dit claríssimament, Sr.

Ramon, vostè podrà fer totes les conclusions que vulgui i ben

fetes estan, jo respect la llibertat d’expressió i la llibertat

d’opinió, però li he de dir que el Sr. Luis Carretero tenia un

contracte des de dia 16 de maig del 2002 fins dia 30 de

setembre del 2003. Evidentment a aquesta data i per a

l’hospital de referència, més que confirmar aquest senyor,

simplement li vàrem dir que per favor continués i que

l’Hospital de Son Dureta no podia concretar sense gerent, que

anés fent i ja veuríem l’evolució de les circumstàncies com

deixaven la situació definitivament.

Per a mi una destitució precisament i a posta li deia que jo

no he destituït  a cap persona, és la que va passar a l’anterior

gerent de l’Hospital de Son Dureta, la Sra. Maria Ibars.

Precisament aquesta senyora tenia un contracte de 4 anys i es

va interrompre, abans de finalitzar el contracte. El Sr. Luis

Carretero dia 30 de setembre del 2003 va ser prorrogat el seu

contracte i acabava dia 31 de gener del 2004. Per tant, l’única

cosa que vàrem fer va ser una finalització de contracte i amb

acord de les dues parts i simplement va finalitzar el seu

contracte. 

Jo crec que les raons per les quals al final el gerent de

l’Hospital de Son Dureta és el Sr. Carles Ricci i no el Sr. Luis

Carretero són qüestions, com és el seu càrrec, és a dir, és un

càrrec de confiança i jo crec que aquestes circumstàncies ni tan

sols s’han d’explicar, entre altres coses... I per respecte

precisament cap al Sr. Carretero i que jo pens que és un gran

professional. El que passa és que per plantejament d’aquesta

conselleria, pel caire que li volíem donar a l’Hospital de Son

Dureta amb un projecte nou que té, idò vàrem considerar que

el perfil del gerent havia de ser diferent.

De totes maneres no faci cas que una trentena de caps de

servei estan qüestionant l’oportunitat del Sr. Carles Ricci

perquè li he de dir que precisament el Sr. Carles Ricci és una

persona coneguda dins l’hospital i com ell mateix ha dit, ha

estat rebut com si hagués tornat a ca seva. Per tant, ...

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 628/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a doblatge de pelAlícules.

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 628/04, relativa a

doblatge de pelAlícules que formula l’Hble. Diputat Sr. Vicent

Tur i Torres del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula

l’Hble. Diputat.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Vàrem veure en

els mitjans de comunicació que el Govern de les Illes Balears

entén que les pelAlícules que hagi d’emetre la Televisió de les

Illes Balears havien de ser doblades a les modalitats pròpies de

les Illes Balears, deia mai al català.

Nosaltres ens agradaria conèixer, tenint en compte que a les

nostres Illes hi ha modalitats pròpies com el mallorquí, el

menorquí, l’eivissenc i el formenterer, el josepí de Sant Josep,

el manacorí de Manacor, el solleric de Sóller, el pollencí, el

ciutadellenc de Ciutadella, en quina modalitat entén el Govern

que s’haurien de doblar aquestes pelAlícules?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la vicepresidenta del

Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. La televisió autonòmica Sr. Tur

emprarà les modalitats lingüístiques que es poden escoltar de

manera normal al carrer i en aquest Parlament. Vostè ha parlat

en eivissenc i allò que és normal en aquest Parlament ha de ser

normal a la televisió autonòmica, tal i com marca l’article 14

del nostre Estatut.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Ja ens agradaria en aquest grup

parlamentari que tot fos normal en aquesta televisió. Jo crec

que precisament començam per tot el contrari, ja no dic pels

doblatges de les pelAlícules, que és prou important, perquè vostè

sap que aquest és un debat absolutament fals, el que han tret

vostès sobre la llengua dins la nostra comunitat autònoma i a

més és un debat absolutament irresponsable perquè vostès

saben que això científicament és incorrecte, dir mai ho farem
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en català, ho farem en les modalitats de les nostres Illes i vostè

diu com: “fa la societat normalment, vostè ha xerrat en

eivissenc i jo he xerrat en mallorquí” deia vostè. 

Jo he xerrat en català d’Eivissa, o eivissenc, li digui com

vulgui, però hi ha una llengua estàndard en la qual tots ens

entenem. Però el més greu de tota aquesta història és que és fals

el debat, vostès treuen aquest debat per un grapat de vots, per

una qüestió purament electoral, de demagògia electoral i treuen

un debat que divideix la societat, que posen tensió a la societat

sense tenir cap raó científica darrera, ni cap element allà on es

puguin sostenir. Per això han de dir allò que ha dit, que serà

normal com parla la societat. No, estam parlant dels doblatges

de les pelAlícules, vostès van dir que ho farien en les modalitats

pròpies i encara no ens ha contestat en quina de les modalitats,

perquè alguns mitjans de comunicació varen publicar, no sé si

ho va dir el Govern, però alguns mitjans d’Eivissa així ho varen

entendre i varen publicar “el Gobierno doblará al mallorquín

las películes que emita la televisión”. Això varen titular els

diaris d’Eivissa i això evidentment genera preocupació, no

només per aquesta lluita que volen treure vostès dins la llengua,

sinó que genera preocupació per la falsedat d’aquest debat i

perquè és científicament incorrecte...

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Sra.

Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Entenc Sr. Tur que vostè no creu en

les nostres modalitats, que vostè no estima la nostra llengua...

(Algunes rialles)

I que vostè es replega, per un acte de falta de valentia a les

modalitats d’una altra terra que no és la nostra. Ho comprenc,

però des del Partit Popular i des del Grup Popular nosaltres

defensam allò que diu l’article 14 de l’Estatut d’Autonomia i

diu exactament, els ho record: “les modalitats insulars seran

objecte d’estudi i de protecció sense perjudici de la unitat de la

llengua...”. I no és altra cosa que allò que feia el Sr. Borja

Moll, na Maria Aguiló i Antoni Maria Alcover quan varen

decidir recuperar els usos formals i...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

I suficientment de la nostra llengua per fer-la suficientment

estable i flexible, de tal manera que hi varen incloure les

variants insulars. Aquesta és la nostra lluita. Li record que TV3,

vostès volen mirar sempre cap allà, quan hi ha un interlocutor

que parla gironí es parla gironí, també es parla tarragonès,

també es parla en lleidatà i també es parla en barceloní. Res

més que allò que volem fer nosaltres, parlar cadascú allò que

parla dins ca seva.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 629/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Aina M aria Salom i Soler, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a llei de drogues.

Bé passam a la quarta pregunta RGE núm. 629/04, relativa

a Llei de drogues que formula l’Hble. Diputada Sra. Aina

Salom i Soler del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula

l’Hble. Diputada.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Dia 20 de desembre del 2002 fou

aprovada per primera vegada en Consell de Govern en aquesta

comunitat autònoma un avantprojecte, la primera, de la llei de

drogues d’aquesta comunitat autònoma. Després de què altres

comunitats autònomes duguessin dues i tres legislatures

anteriors en lleis de drogues, sense anar més enfora, València,

La Rioja, Aragó, Andalusia, etcètera. També és veritat que fa

4 anys que estam esperant que els ministres del PP com Romay

Becaria, Villalobos i Pastor anunciïn, però no facin una llei de

regulació sobre el vi. 

Mitjançant aquesta pregunta volem saber si des de la

Conselleria de Salut es pensa fer una altra llei, si des de la

Conselleria de Salut es pensa seguir esperant la promesa del

Govern central del Partit Popular d’una nova llei per al vi i

seguir esperant. Volem saber si també es farà una nova llei i

quines seran les línies més destacades que durà a terme i els

terminis d’aquests nous projectes, si és que els té, sobre aquesta

nova llei de drogues i també sobre aquesta nova llei de vi, si

tenen un calendari previst. Ara en quin moment ens trobam, Sr.

President, en aquesta elaboració d’aquests projectes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat i Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.

Salom, tal i com li vaig contestar en el ple de dia 16 de

setembre, aquesta conselleria i aquest Govern pensa presentar

una llei de drogues davant aquest Parlament durant aquest

període de sessions. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Allò que està quedant clar , aviat farà

un any que varen guanyar les eleccions, que no tenen la més

petita idea sobre aquest tema, sobre el tema de

drogodependències i sobre llei de drogues, ni de llei de vins. A

l’anterior legislatura la Sra. Castillo va presentar a principis

d’any del 2003, després de molt de treball i de molt de consens,

consells, associacions, Projecte Home, totes les institucions,

ajuntaments, FELIB, etcètera, un projecte que es va anar

perfilant durant l’any 2002 mitjançant totes les esmenes que

s’anaven presentant. Però com que s’atracaven les eleccions va

presentar una esmena a la totalitat perquè va anteposar el

primer de tot que era els rèdits electorals i no allò que convenia

als ciutadans...

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies Sr. President. Jo li vaig dir Sra. Diputada que

durant aquest període de sessions aquest Govern presentaria la

llei de drogues davant aquest Parlament. Jo li vull recordar que

aquest període de sessions va començar no fa 15 dies i per tant,

aquest Govern està complint els terminis en què s’ha

compromès.

Li vull dir Sra. Diputada, en paraules seves, que si nosaltres

no tenim ni idea en complir els terminis, no sé quina

qualificació li he de donar al Govern del pacte, Govern en el

qual vostè gestionava la cartera de sanitat i havia de presentar

aquesta llei de drogues, quan va dir sense anar més enfora a una

pregunta meva, evidentment, el novembre del 2001 que estava

a punt de presentar-se la llei de drogues i no es va presentar, no

es va admetre per aquest Parlament fins dia 29 de gener del

2003, més d’un any després. Per tant, si nosaltres no en tenim

ni idea, vull obviar el qualificatiu que es mereix l’anterior equip

de Govern d’aquesta consellera. 

Dir-li que em reafirm, que durant aquest període de sessions

es presentarà aquesta llei de drogues i jo supòs que quan estigui

presentada vostès com a grups polítics podran presentar les

esmenes que trobin que han de presentar, esmenes a la totalitat,

esmenes parcials i podrem discutir damunt aquest contingut i

podrem determinar qui és que realment té idea i no té idea

damunt el tema de les drogodependències. Gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 630/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a supervisió de la instalAlació de l'estand.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 630/04, relativa

a supervisió de l’estand que formula l’Hble. Diputada Sra.

Patricia Abascal i Jiménez del Grup Parlamentari Socialista. Té

la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. En la

última edición de la Feria de Turismo de Madrid, FITUR, la

Conselleria de Turismo presentó bajo una gran expectación en

el nuevo stand de las Illes Balears. Dicho stand iba a

representar a todas las islas por igual y suponiendo una

novedad en cuanto a su distribución y contenido. La decepción

sufrida por la mayoría de los visitantes, empresarios, clientes,

medios de comunicación e incluso cargos públicos al

comprobar que dicho stand no correspondía a las expectativas

creadas por la conselleria y teniendo en cuenta que se

detectaron importantes fallos, el Grupo Socialista presenta una

pregunta que esperamos sea respondida con seriedad y claridad

por parte del Govern.

¿Quién es el responsable de la supervisión de la instalación

del stand de las Illes Balears en la Feria de Turismo FITUR?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Hble. Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Tota la serietat i claredat, igual que

la nostra gestió en matèria de turisme. Vostè sap que l’estand

és un tema important, però no més important que la gestió dia

a dia per retornar aquesta comunitat el destí turístic que es

mereix, destí de primera qualitat, no com passava en l’època

anterior, en què vàrem perdre 800.000 turistes l’any passat,

vàrem passar de ser primer a quart destí turístic. Va dir el

Govern del pacte que sobraven turistes, es va retallar la

temporada i va baixar la qualitat del turisme.

Nosaltres hem començat per fer una excelAlent campanya de

promoció turística, per reconciliar-nos amb el sector i un dels

temes és acudir a aquestes fires. Aquest estand, com vostès

saben, està supervisat per IBATUR, és millorable, s’han

corregit per a la propera fira de Berlín alguns aspectes de

muntatge i d’acabat de materials. Però sens dubte és un estand

molt millor que abans, no només perquè ha augmentat 200

metres quadrats sinó perquè l’animació i el muntatge ha estat

molt més dinàmic i imaginatiu. 

L’important és la gestió i que hi hagi conciliació entre el

sector i el Govern, cosa que no passava fins ara.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.
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LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Hay una

cosa que nos sorprende, es decir, se ha dedicado durante

muchísimo tiempo a decir que la promoción es muy importante,

que es fundamental y ahora resulta que es muy importante la

gestión y la promoción no lo es tanto. El caso es que tendría

que haber habido una persona responsable que asumiera los

errores que se cometieron, tanto en la selección de las

fotografías, que para nada representaban la luz, el colorido y

por supuesto la ubicación de las mismas, porque a todo el

mundo sorprendió ver el puerto de Ciudadela, o un paisaje de

Mallorca detrás del mostrador de Ibiza y lo mismo ocurría con

el de Formentera. Como el tamaño de los mostradores, se

vendió que cada isla estaría representada en las mismas

proporciones y desde luego esto no ocurrió con los mostradores

de las islas. Eran de tamaños diferentes, curiosamente el de

Formentera más bien pequeño, los responsables del mismo no

sabían cómo colocar la información que tenían. En algunos

casos estaban amontonadas quedando deslucidas. 

Se dijo que se haría una promoción de los productos

gastronómicos de las Islas. La gente se sorprendía cuando el

queso que se ofrecía era manchego, teniendo un producto de

gran calidad como es el queso mahonés, nadie entendía por qué

no estaba dicho producto. Se dijo que se promocionaría el

turismo deportivo, desde luego el simulador del golf invitaba

a realizar dicho deporte en el stand, lástima que se olvidaran de

los deportes náuticos, incluso representantes de este sector se

quejaban de que no había promoción específica de este tipo de

deportes. Se dijo, lo confirmó el president Sr. Matas en rueda

de prensa, que la promoción de nuestra cultura era esencial

como complemento de la oferta de sol y playa, el problema es

que la única muestra de este producto era un rincón para,

sorprendentemente, Costa Nord. Pero se olvidó de mostrar la

única ciudad patrimonio de las Illes Balears y que curiosamente

corresponde a la ciudad de Ibiza. Lamentable, cuando había

stands exclusivos de ciudades patrimonio...

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta

del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Jo allò que record del Govern i de la

interlocutora que ara m’adreça aquesta pregunta i que és

corresponsable d’allò que feia el Govern fa 4 anys, és un estand

el de FITUR...

(Remor de veus)

Gràcies, senyors diputats. És un estand el de FITUR, el que

varen inaugurar vostès l’any passat, ple de pins, supòs que eren

els pins que la consellera, en aquell moment, de Medi Ambient

els pocs que havia retirat estaven en aquell estand i que tenia

poca ilAluminació i el més important, jo no m’aturaré per si una

fotografia, si podia haver estat aquella no. El més important és

que el seu Govern tenia un trencament extraordinari amb el

sector, no el varen visitar al mateix temps. Mentre hi havia les

autoritats per una banda, el sector i la ciutadania anava per un

altra. Vostès varen posar aquestes Illes en perill perquè del

turisme, directa o indirectament, hi menjam tots.

Jo no sé si les fotografies del nostre estand eren millors o

pitjors, però hem tornat a donar menjar a aquestes Illes.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i rialles)

I.6) Pregunta RGE núm. 632/04, de l'Hble. Diputada

Sra. M aria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a implantació del "mediador familiar".

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 632/04, relativa a

implantació del mediador familiar que formula l’Hble.

Diputada Sra. Maria Binimelis i Amengual del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del

Grup Parlamentari Popular voldríem demanar quines són les

previsions del Govern de les Illes Balears en relació a la

regulació i implantació de la figura del mediador familiar?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula l’Hble. Sra. Consellera de

Presidència. Un poc de silenci per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.

Diputada, en relació a aquesta qüestió em dóna l’oportunitat de

poder explicar un poquet quina és la feina que duim endavant

en relació al tema del mediador familiar. Vostès saben que

aquesta figura depèn de la Direcció General de Menors i

Família que fins ara s’estava fent mitjançant la contractació a

través d’una associació, degut a l’increment de recursos que

tenim en aquesta direcció general hem decidit que serà

pròpiament la direcció la que gestionarà la figura del mediador

familiar.

I com a punt important, dir que hem començat a redactar

l’esborrany d’avantprojecte de llei de mediació familiar. Allò

que pretén aquesta llei és donar una regulació mitjançant llei,

com deia, perquè pugui servir de complement o també suplir

allò que seria la via judicial en diferents conflictes que puguin

sortir sempre en el si de la família. Apuntar també que a través

d’aquesta direcció general hem pogut concedir una subvenció

a la Universitat de les Illes Balears per un import de 24.000

euros per colAlaborar en dur a terme un màster universitari en

mediació familiar, perquè es puguin formar professionals a les
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nostres Illes i que en el futur siguin ells els que puguin

desenvolupar aquesta professió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir? Sí. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Aquesta és la línia de feina

que ens agrada veure des del Partit Popular. Li encoratjam de

bon de veres perquè segueixi fent feina en aquesta política

social i de família.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

I.7) Pregunta RGE núm. 633/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a implantació de sistemes de qualitat a la indústria

de les Illes Balears.

Bé, passam a la setena pregunta RGE núm. 633/04, relativa

a implantació de sistemes de qualitat en la indústria de les Illes

Balears que formula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Jerez i Juan del

Grup Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta

pregunta va adreçada al conseller d’Indústria, Sr. José Juan

Cardona. Des del Grup Parlamentari Popular entenem que la

progressiva i no progressista i constant aposta per la qualitat i

sistemes de qualitat d’aquestes Illes és apostar per aconseguir

que aquest mateix sector s’adapti a les demandes d’un mercat

en constant evolució i així aconseguir que la indústria de les

Illes Balears es caracteritzi per la seva competitivitat en

mercats exteriors.

Per aquestes mateixes qüestions, Sr. Conseller, des del Grup

Parlamentari Popular ens agradaria saber quines són les

mesures que té previst portar a terme la Conselleria de Comerç,

Indústria i Energia per tal de fomentar la implantació de

sistemes de qualitat a la indústria de les Illes Balears?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Comerç i Indústria.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Com ha dit molt bé el Sr. Diputat, en

aquest moment s’està compartint pel Govern i per la major part

de la societat de les Illes Balears, la necessitat d’implantar

mesures, processos de qualitat en la indústria illenca, en la

indústria de la nostra comunitat. Per què? Perquè és la millor

manera de poder competir, no només a l’exterior, sinó

internament, és a dir, en els nostres mercats. Avui dia no es

valora les empreses que no tenen els certificats de qualitat i que

no adeqüen els seus processos de producció als processos de

qualitat i això és essencial. 

Per això el Govern, a través de la Conselleria de Comerç,

Indústria i Energia, amb la convocatòria d’incentius econòmics

que ha tret dia 23 de gener d’enguany inclou una sèrie

d’incentius econòmics per a la implantació i certificació de

sistemes de qualitat. Per una banda es dóna un incentiu d’uns

4.000 euros per norma certificada a les empreses que

adquireixen o que segueixen el procés de certificacions, tan les

ISO 9.000, o 14.000 M, etcètera. 

També s’estableix un incentiu econòmic a les empreses

d’alimentació que segueixen i creen la certificació que

expedeix la Conselleria de Salut de les anàlisis de punts de

control crítics, que són sistemes d’autocontrol alimentari que

estableixen aquestes empreses. També tenen el suport del

Govern a través de la Conselleria de Comerç, Indústria i

Energia.

Finalment fomentam el desenvolupament de plans pilot per

intentar impulsar els sistemes de qualitat a grups d’empreses

d’un mateix sector industrial. D’aquesta manera, a part que

s’inclou la certificació per a cadascuna d’aquestes empreses,

evidentment la certificació de qualitat, el que es pretén és que

aquesta experiència es doni a conèixer com a pla pilot a tota

una àrea d’un sector econòmic, com pot ser..., anys passat es va

dar a la indústria, a la indústria de construcció, perdó, també

s’ha donat a la indústria agroalimentària, i n’hi ha alguns ara en

projecte sobre fusta, etc.

I a més això llavors durà a l’elaboració d’una guia

sectorial...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol intervenir el Sr. Diputat?

I.8) Pregunta RGE núm. 636/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a campanya contra la processionària del pi.

Passam a la vuitena pregunta, RGE núm. 636/04, relativa a

campanya contra la processionària del pi, que formula l’Hble.

Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores, senyors diputats, aquest

diputat que els parla la passada legislatura es va interessar i va

demanar en repetides ocasions quina política pensava dur

endavant el pacte de progrés per lluitar contra la plaga de la

processionària. Bé, la resposta de les actuacions i el fracàs de

la gestió són coneguts per tots. D’aquí, idò, que em vaig alegrar

i vaig rebre amb ilAlusió la notícia que el Govern balear pensava

emprendre una campanya per lluitar contra aquesta plaga.
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D’aquí, idò, que avui jo demani al conseller de Medi

Ambient si ja té valoracions d’aquesta campanya i, en

definitiva, que en doni un poc la seva impressió d’aquests

primers resultats d’aquesta campanya, si és que ja en té.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.

Oliver, tenim ja dades. La veritat és que hi havia un desastre

molt gros amb el tema de la processionària a les quatre illes de

mala manera. Amb això, què és el que li puc ara? Una vegada

que havia creat alarma social el tema de la processionària no

tan sols en el que pot afectar les persones i afecta, sinó després

que es poden morir cents de milers de pins a causa de no haver

actuat durant quatre anys, s’ha posat en marxa un pla de xoc

d’actuació contra la processionària. S’hi ha invertit per part del

Govern l’any 2003 1.200.000 euros; s’hi invertiran per a l’any

2004 1.200.000 euros més, i l’any que ve devers 600.000

euros.

El que li puc dir és que les actuacions no són tan sols

fumigacions, sinó que hi ha altres tipus d’actuacions. Es varen

informar comarca per comarca cooperatives i ajuntaments de

les zones que s’haurien de fumigar. A la vegada també es va

declarar l’existència oficial de la plaga, que és el primer que

s’havia de fer, cosa que pareixia òbvia però no estava

declarada. A la vegada també es varen realitzar programes

d’atac biològic amb la instalAlació de 1.900 (...) a Mallorca i

200 a Eivissa, i refugis de rata-pinyada de forma experimental

a cent punts. A la vegada es va executar la fumigació amb el

bacilus turigensis, que saben que és un producte biològic al

cent per cent; i s’han colAlocat 6.700 punts de captura de

feromones a Eivissa, 2.085 a Mallorca i 1.486 a Menorca. 

Una vegada acabat, el que queda clar és que, de la

superfície atacada a Eivissa, les colònies de control hem actuat

i no hi ha cap bossa dins les zones en què hem actuat a Eivissa;

és a dir, efectivitat del cent per cent, ni una sola bossa, i varen

ser capturades 4.675 papallones reproductores. A Menorca s’ha

tractat tota la totalitat de la superfície i s’ha apreciat un 84%

d’efectivitat. I a Mallorca s’ha tractat el 58,64% de la superfície

i s’ha aconseguit un 85% d’efectivitat. 

És impossible en un any arreglar-ho tot. El desastre era molt

gros, Sr. Diputat.

EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir, Sr. Diputat? Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Per donar les gràcies al conseller per

la informació que em dóna. Estic molt satisfet de les seves

explicacions, pens que aquesta és la manera d’actuar i també li

volia formular una pregunta, al conseller, però vist que ja no té

temps, que l’ha esgotat, la hi formularé a un pròxim plenari.

Gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 631/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Joana M aria Seguí i Pons, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a actuacions per avançar cap al turisme

sostenible.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la novena pregunta, la RGE núm. 631/04, relativa

a actuacions per avançar cap al turisme sostenible, que formula

l’Hble. Diputada Sra. Joana Maria Seguí i Pons, del Grup

Parlamentari Socialista.

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Ha sortit aquests dies als mitjans de

comunicació que el conseller de Medi Ambient, a la fira

turística de Hannover, feu una anàlisi crítica de la realitat de les

Illes Balears, de la pressió urbanística i sobre els recursos

naturals, alhora que explicà les actuacions per avançar cap al

turisme sostenible. El Grup Parlamentari Socialista voldria

conèixer quines són o han estat aquestes actuacions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, per part del Govern, el Sr. Conseller de Medi

Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sr. President. Jo crec que la pregunta està mal

formulada. En canvi vostè, a la introducció...

(Rialles)

No se’n riguin. La pregunta està mal formulada, en canvi

vostè a la introducció crec que ho ha fet molt bé, perquè

efectivament jo no vaig anar allà a dir quines actuacions

havíem duit a terme, sinó que vàrem anar allà, el Govern, a

parlar de quines qüestions s’haurien de posar en ordre per anar

cap a un turisme sostenible, sense que ens caiguessin els anells

per poder explicar què du un turisme de sol i platja, quines

qüestions du el progrés econòmic de les persones, com es

desenvolupen després urbanísticament les coses, donant la cara.

És a dir, que la pregunta no..., jo no vaig anar allà a explicar

quines mesures hem fet. En tot cas vaig parlar d’una filosofia

global, de com podíem anar cap a un turisme sostenible. Em

sap greu. Si de cas formuli-la vostè en la forma, perquè no vaig

anar allà a presentar cap solució o cap actuació que s’hagi duit

fins ara.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:
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Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, és una evidència, tal

i com li va retreure l’associació de caire ecologista Global

Nature Found, que els polítics del Govern utilitzen un doble

llenguatge, ja que les actuacions en matèria territorial en

aquests set mesos primers de legislatura en res ens apropen cap

a la sostenibilitat, en res. 

Primerament, la supressió de l’impost sobre les estades

turístiques, un avanç cap a la sostenibilitat territorial. En segon

lloc, la desprotecció dels dos parcs naturals. Com ja deu saber

el Sr. Conseller l’altra comunitat autònoma insular, les

Canàries, ocupen el primer lloc en territori protegit i el tercer

lloc en territori protegit per càpita; les Balears el darrer. Però

continuem: amenaces fundades sobre diverses zones humides

de Mallorca: Son Bosch, Ses Fontanelles i Maristany; la

possibilitat de construir un hotel clínica dins l’ANEI d’Es

Trenc-Salobrar; la pràctica derogació de la Llei d’espais

naturals a Eivissa i Formentera, on a les àrees naturals s’hi

poden tornar construir xalets amb només cinc hectàrees de

terreny; la legalització a Eivissa dels habitatges situats a la

costa; la possibilitat de reactivar noves urbanitzacions devora

la mar; més passejos marítims, més platges artificials; el

projecte recent a Son Espases del nou hospital a Palma; energia

conduïda amb cable i gasoducte; quatre noves dessaladores.

Però no ens aturam aquí. Si ens giram cap a la política

territorial en matèria de transport se’ns cau al damunt

l’ampliació de l’aeroport de Palma fins a possibilitar els 35

milions de passatgers. I solucions viàries agressives i

insostenibles (...) les necessitats reals del qual el seu projecte

estrella és el triangle Palma-Inca-Manacor-Palma, pel qual es

justifiquen el tercer carril a l’autopista Palma-Inca, una nova

autovia transversal entre Inca i Manacor, a més de les

ampliacions de la carretera actual, l’ampliació a tres carrils de

la via de cintura actual i el segon cinturó.

Aquest és el camí cap a la sostenibilitat que el Govern de

les Illes Balears ja ha posat en marxa i que ha mobilitzat en

contra 50.000 persones? Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el tema

és greu. Si vostès volen interpelAlar aquest govern en matèria

mediambiental, interpelAlin-lo. Si vostès volen demanar

qüestions de matèria mediambiental, demanin-les. Però no

empri una pregunta on em demana quines mesures ha fet el

Govern aquests darrers set mesos en matèria mediambiental per

després llegir tot el que du escrit.

Miri, només la por que tenen vostès o els complexos en

matèria mediambiental els pot dur a fer aquestes coses. Per què

no parla vostè avui aquí de l’1,5 milions de pins que varen

deixar en terra?, de la brutor que anava directa al Port de

Pollença?, de l’aqüífer de Santa Gertrudis a Eivissa? Per què no

parlen d’aquestes coses?

(Aldarull a la sala)

Jo els garantesc una cosa: que ens podrem equivocar, aquest

govern. Som una persona de consens, per on he passat he

arribat sempre a consens, amb sindicats i amb altres partits,

però no permetré que la por d’uns altres o els complexos ens

frenin una política mediambiental que quan acabin aquests

quatre anys li garantesc que serà molt més proteccionista i

sostenible que la que vostès varen deixar.

Moltíssimes gràcies.

(Aplaudiments i remor de veus)

I.10) Pregunta RGE núm. 637/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a reubicació de l'EDAR de

Cala en Porter.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la desena pregunta, RGE núm. 637/04, relativa a

reubicació de l’EDAR de Cala En Porter, que formula l’Hble.

Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputada.

(Continua la remor de veus)

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Senyores diputades, senyors diputats, aquesta pregunta va

dirigida al conseller de Medi Ambient, i volíem saber quines

són les seves previsions en relació a un possible acord amb

l’Ajuntament d’Alaior, de Menorca, respecte a la reubicació de

la depuradora de Cala En Porter. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies. 

(Més remor de veus)

Què faig?, continuu o...?

EL SR. PRESIDENT:
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Continuï, si és tan amable.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, president. Miri, aquesta pregunta és la prova més

evident.

(Remor de veus)

Que es varen posar a parlar des de diputats ilAlustres del

PSM de Menorca en aquesta cambra, polítics ilAlustres de

Menorca en aquesta cambra que encara hi són, que farien una

depuradora nova a Cala En Porter, i varen tenir quatre anys i no

la varen fer. Passat demà firmarem el conveni, i si l’ajuntament

cedeix el solar passat demà l’altre, en 18 mesos estarà acabada

la depuradora. I el consell d’administració del mes de

novembre o octubre de l’any passat va fer la primera reserva de

crèdit d’1,5 milions d’euros per a Cala En Porter.

És a dir, no es tracta de tenir bona imatge en temes

mediambientals, es tracta de resoldre els problemes

mediambientals, i Cala En Porter és un problema no tan sols

mediambiental sinó un problema per a tots els ciutadans que

estan allà, i el Partit Popular, perquè creu en la sostenibilitat no

tan sols de l’entorn sinó també de les persones, posarà en

marxa Cala En Porter el més aviat possible que l’ajuntament

ens cedeixi el solar. Si no el cedeix, el problema el té el batle

del municipi d’Alaior. Així de clar, Sra. Diputada.

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 634/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a renda àgil 2004.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’onzena pregunta, RGE núm. 634/04, relativa a

Renda Àgil 2004, que formula l’Hble. Diputat Sr. Jaume Tadeo

i Florit, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble.

Diputat.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Formulam aquesta pregunta al Sr.

Conseller perquè ens expliqui quines són les característiques i

novetats de la campanya de Renda Àgil per a l’any 2004.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la

principal novetat de la campanya de renda propera, que

començarà el mes de maig, és que els ciutadans de les Illes

Balears que tenguin els seus ingressos subjectes a retenció

rebran un esborrany de declaració que, en cas de conformitat,

podran firmar i ja estarà el tràmit tot fet i podran liquidar per

Internet. He de dir que aquest tipus d’esborrany pot afectar

entre 20.000 i 30.000 ciutadans de les Illes Balears, que veuran

el seu tràmit de la renda molt més escurçat gràcies a la

prestació que fa l’Agència Tributària. 

Al mateix temps mantendrem el servei de prestació directa

als ciutadans a les quatre illes, també a Formentera, preveient

que atendrem devers 45.000 declaracions a través del servei de

Renda Àgil, arribarem a 45.000 ciutadans de les Illes Balears.

També hi haurà un servei de desplaçament a domicili per al cas

de persones minusvàlides o amb defectes..., és a dir, que puguin

fer la declaració a ca seva per part de l’equip de la conselleria.

Finalment es millorarà la gestió a través d’Internet per agilitar

aquesta tramitació de presentació de declaracions de renda.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir l’Hble. Diputat?

I.12) Pregunta RGE núm. 635/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a transport sanitari terrestre.

Passam a la pregunta número 12, RGE núm. 635/04,

relativa a transport sanitari terrestre, que formula l’Hble.

Diputat Sr. Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

quina és la situació actual del transport sanitari terrestre a les

Illes Balears? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Sanitat.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

l’activitat del transport programat es va iniciar el mes de gener

del 2003 amb dificultats realment extraordinàries, tant des del

punt de vista organitzatiu com des del punt de vista de la

coordinació del 061. Però els he de dir que des del mes d’agost

s’han anat arreglant o solucionant aquestes dificultats, com ho

demostren a nivell de coordinació les dades, per exemple,

d’activitat, que ens diuen que hi ha una disminució de les

reclamacions, que per exemple aquesta gràfica ho demostra

clarament; com veu a partir del mes d’agost baixa

considerablement, més d’un 50%. També els puc mostrar a

vostès, per si també els interessa, com baixen les reclamacions.

També ha augmentat el transport urgent, l’activitat, una mitjana

d’un 12%, i ha disminuït el transport intrahospitalari un 5%,

precisament per la millora o l’aprofitament dels recursos

disponibles.
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I des del punt de vista organitzatiu li he de dir que gràcies

a l’esforç que es va fer des del Servei de Salut, gràcies als

Serveis Jurídics d’aquest govern, es va poder solucionar o

esmenar un error que es va cometre el mes de gener, quan es va

adjudicar precisament el contracte de transport sanitari, i es va

aconseguir gràcies també a l’informe favorable del Consell

Consultiu, que ens va permetre la modificació d’aquest

contracte, que feia pocs mesos que s’havia adjudicat però que

havia estat mal formulat des del començament. Però gràcies,

com deia, al Consell Consultiu, es va poder millorar.

Per tant he de dir que en aquests moments la situació del

transport sanitari s’està millorant molt gràcies a la modificació

del contracte, com la millora i tots els esforços que es fan des

del 061 i per part de tots els professionals, a més de les noves

actuacions que durem a terme en aquests àmbits. Jo crec que

podem dir que un servei tan essencial com és el del transport

sanitari s’està millorant i que millorarà encara més per tal

d’aconseguir una qualitat adequada en aquest servei com volem

aconseguir per a tot el sistema.

Gràcies.

II. InterpelAlació RGE núm. 4448/03, presentada pel

Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en

matèria esportiva.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que

consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm. 4448/03,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política

general en matèria esportiva. En nom del grup parlamentari té

la paraula el Sr. Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Señoras y señores diputados, Sr. Presidente, muchas

gracias.

Nos toca hoy comenzar con una interpelación sobre política

deportiva, y es que ya llevamos bastante tiempo intentando que

la Sra. Consellera nos explique cuál es la política deportiva de

este gobierno sin conseguirlo hasta la fecha. En la primera

comparecencia que tuvo la consellera ante la comisión para

explicar cuál iba a ser su programa, qué iniciativas pensaba

llevar a cabo, formulamos una media docena de preguntas de

las que no se contestó ninguna, solamente se nos respondió con

evasivas y generalidades. Para evitar las evasivas y

generalidades le planteamos a la Sra. Consellera los mismos

interrogantes, pero esta vez en forma de preguntas con solicitud

de respuesta oral ante la comisión parlamentaria, que en todo

el primer periodo de sesiones no se han podido contestar; las

contestará mañana, probablemente. En la comisión de

explicación del presupuesto de la conselleria también fue

incapaz de explicar ni una sola iniciativa, están las actas de la

comisión para justificarlo, ni una sola iniciativa se nos explicó;

únicamente se limitó a decirnos que parte del dinero del equipo

ciclista, que no sabía cuánto era porque no nos lo dijo, que de

ese dinero había algo en la Fundació Illesport, una pequeña

parte.

Resultado: hemos concluido todo el primer periodo de

sesiones sin que la consellera haya comparecido ante la

comisión, mañana -ya digo- está previsto en el orden del día, en

el que se contienen algunas preguntas sobre política deportiva,

pero habrá habido que esperar cuatro meses para que

comparezca. 

Dos preguntas orales se le han formulado en este pleno.

Una referida al fracaso de la Copa América; se le preguntó

sobre su opinión al respecto y resultó que no tenía. Y otra sobre

el coste del equipo ciclista, que esa pregunta se la pasó a un

habitante de otro planeta. Con estos antecedentes podemos

prever que hoy se limitará a una intervención previamente

redactada y que no va a contestar a nada de lo que se le plantee.

Vamos a verlo.

Ante esa imposibilidad de poderle arrancar una sola

explicación, he seguido alguna de las intervenciones suyas en

medios de comunicación y de su director general. Usted ha

planteado algunas generalidades: que el deporte es muy

importante para el turismo; también para los deportista,

también están ahí. Pero por fin en una entrevista a su director

general me enteré de cuál era la base de su política deportiva.

Decía su director general: “Yo estoy en mi despacho, viene la

gente a verme, me expone su proyecto, y si me parece bien lo

apoyamos”. Exactamente eso es lo que le dije que iba a hacer

en su primera comparecencia en comisión: que carecen en

absoluto de proyecto de política deportiva, que se limitan a

recibir ofertas de promotores de grandes acontecimientos, y si

no grandes al menos siempre caros, y lo que tienen montado,

más que una dirección general de Deportes, de política

deportiva, es una agencia de espectáculos deportivos, en los

que lo último es el beneficio de nuestros deportistas y lo

primero el beneficio de algunos promotores, como ya iremos

viendo. Así pues, la política deportiva de esta comunidad está

marcada por la imaginación o el interés de determinados

promotores y no por el interés de nuestros deportistas. Por este

motivo, Sra. Consellera, cuando compareció usted en comisión,

fue incapaz de decirme ni un solo proyecto de su conselleria,

porque estaba esperando las visitas con las ideas.

Empecemos a ver algunas de las materias que sí que forman

parte, sin ninguna duda, de las competencias de su conselleria.

Decreto regulador de las federaciones deportivas. Es su

competencia más genuina las relaciones con las federaciones,

de lo primero que debe ocuparse. Ha presentado un proyecto de

decreto de federaciones que digamos que es discutible,

discutible porque ha recibido una fuerte contestación por parte

de las federaciones. Dicho decreto iba a ser el centro de mi

intervención, iba a hacer una serie de preguntas sobre ese

decreto, pero en este momento están ustedes rectificando, lo

cual es positivo, está bien y es correcto; la presión de las

federaciones les ha obligado a replantear completamente el

decreto y están en este momento reestudiándolo. Creo que el

decreto que salga al final será bastante mejor que el proyecto

inicial que había. Por eso ya digo que no entraré en el fondo del

mismo, porque esperaremos a tener la versión definitiva para

poder discutirlo.

Sólo le haré dos recomendaciones. La primera es que tenga

en cuenta que no es lo mismo una gran federación, como
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pueden ser el fútbol o el baloncesto, que una federación

pequeña. Tenga en cuenta que no tienen que hacer un decreto

pensando solamente en las grandes federaciones porque van a

perjudicar gravemente a las pequeñas, que son la inmensa

mayoría. Y sobre todo, no se reúnan con camarillas; no hagan

reuniones con siete, ocho o nueve federaciones, como sale

publicado en los medios de comunicación que han hecho

últimamente, hagánlas con todos, ténganlos en cuenta a todos.

Sobre este tema hay una pregunta que sí le quería hacer,

Sra. Consellera. ¿Cuándo se van a convocar las elecciones

federativas? ¿Qué previsión se maneja en la conselleria? No le

digo que me diga la fecha, el día exacto, pero sí por lo menos

que me diga “tenemos previsto que las elecciones se lleven a

cabo hacia el mes de septiembre, octubre, junio, julio, mayo...”,

el mes que corresponda. Hay que recordar que el próximo año

olímpico corresponde convocar elecciones.

Y dejando esta materia de federaciones vamos a entrar en

los proyectos, en los proyectos que les han ido presentando

distintos promotores, con una excepción, que es la Copa de

América. La Copa de América es el único proyecto iniciativa

del Govern, eso sí, del anterior, la promoción de la candidatura

de Palma para ser sede de la Copa de América de vela. Pero a

partir del momento en que el Partido Popular presentó la

candidatura alternativa de Valencia y teniendo en cuenta, a

partir del cambio del gobierno, las especiales relaciones de

vasallaje del embajador de Valencia, ya sabíamos todos que la

candidatura de Palma era una candidatura muerta. No habiendo

mejor escenario en Europa que Baleares para la celebración de

la Copa de América, se me antoja que no cayó por muerte

natural, sino apuñalada por la espalda ante la pasividad del

embajador de Valencia, que no se esforzó ni un solo momento

en hacer de nuestra candidatura una candidatura fuerte. Desde

el momento en que fue eliminada Palma todos sabíamos que la

sede sería Valencia; carecía de sentido aquella eliminación

prematura y extravagante. Por eso le preguntamos si ya sabe

por qué o si tiene opinión al respecto de por qué fue eliminada

Baleares de esa candidatura.

En cualquier caso no debió ser una muy mala noticia. No

debió ser una muy mala noticia y nos identifica bastante lo que

es la política de este gobierno con relación a la Copa de

América cuando en la revista Esportistes de les Illes, revista de

la Dirección General de Deportes, en la primera página destaca

un acontecimiento muy importante para nuestras islas:

“Valencia será la sede de la Copa de América” y la alcaldesa de

Valencia. ¡Hombre!, yo creo que está bien felicitar a Valencia,

efectivamente, pero no es ni mucho menos un logro nuestro, o

no debería de serlo, no debería de serlo aunque puede que

hayamos colaborado en ese éxito de una manera que prefiero

no entrar en ella ahora.

Otros acontecimientos que sí que han organizado. Por

ejemplo, Copa de la Reina de baloncesto; se había logrado la

organización de ese acontecimiento en el que hemos hecho un

ridículo de primer orden al hacer jugar la copa en Palma, pese

a que el equipo balear clasificado era el Puig d’en Valls, de

Santa Eulalia, Ibiza. ¿Por qué no se jugó en Ibiza, en el Blanca

Dona? ¿Porque no tenia parquet? Ni el Partido Popular del

Consell de Ibiza ni el Partido Popular de Baleares se pusieron

de acuerdo en quién pagaba los 24.000 euros que costaba

equipar el pabellón con parquet para que las jugadoras jugaran

donde les correspondía jugar, en Ibiza, 24.000 euros, un día y

medio del equipo ciclista, un día y medio. No pudieron estas

chicas jugar en Ibiza, que es donde les correspondía. Y si no

querían regalar nada a los de Ibiza podrían haber transportado

una pista de parquet desmontable de las utilizadas en la

Universiada; simplemente era el transporte, colocarla allí y

después traérsela. No hubo ni voluntad ni conocimiento.

Resultado, las palabras de una de las entrenadoras de un equipo

visitante eran significativas: “Si no saben organizar que no

organicen”.

Otro deporte: voleibol. Uno de los equipos más importantes

de las islas, sin duda, es el Son Amar de voleibol, equipo que

más que probablemente el año próximo juegue la Copa de

Europa en su especialidad. Su presidente sí que conoce cómo

funcionan los mecanismos deportivos del Govern; fíjese si lo

sabe que pasa completamente de usted, sabe que pinta poco.

Mire, le hacen una entrevista sobre si va a fichar a un jugador

holandés; respuesta: “Depende mucho del presidente del

Govern balear, Jaime Matas, ya hemos hablado y nos veremos

pronto”. Es decir, que para fichar un jugador holandés -no lo

digo yo, está recogido en los medios de comunicación y lo dice

el presidente del equipo- depende mucho del presidente del

Govern balear, “ya hemos hablado y nos veremos pronto”. Éste

es el sistema de funcionar en nuestra política deportiva. Le

siguen preguntando si ha hablado de dinero con el Govern

balear; “algo sí, y le cuento, en pesetas 100 millones este año,

150 el próximo y 200 el tercero”. La pregunta es inevitable,

¿qué sabe usted de eso, Sra. Consellera?, ¿qué conversaciones

ha habido? ¿Van a fichar al jugado holandés? ¿Ha intervenido

usted o no?, y si no interviene, ¿se lo cuentan? En cualquier

caso habrá 450 millones de las antiguas pesetas para ese

proyecto. Interesa a los deportistas de Baleares conocerlo.

Equipo ciclista. ¡Uf!, no tengo tiempo para meterme mucho

más en ello, no tengo tiempo para repasar todas las cosas que

me gustaría. El ciclismo es muy importante para nuestras islas;

una promoción del ciclismo, que es el deporte a las imágenes

de nuestras islas es muy importante, y fíjese bien que le digo a

imágenes de nuestras islas y no a la simple imagen, porque

Baleares no tiene problema de conocimiento de su existencia,

la conoce muchísima gente. Es positivo, desde luego, para el

turismo que se vean imágenes de las práctica de este deporte en

nuestro paisaje, especialmente ahora que todavía estamos a

tiempo, porque la mayor parte de las rutas cicloturísticas van a

verse atravesadas por la autopista de Llucmajor, con el impacto

negativo que ello tendrá sobre el turismo, y la autovía Inca-

Manacor destrozará el paisaje interior. 

Pero vayamos a este equipo. ¿De quién fue la idea?, ¿fue de

Mariano Rajoy, tal como él dijo el 28 de septiembre del 2003

en la final de la 21 etapa de la Vuelta a España, en la etapa de

Abantos? Eso sí, él lo dijo con la recomendación de fichar a

Ulrich, porque de ciclismo entiende. Y ese fue el primer

fracaso del Govern, se les escapó Ulrich. Para que se hagan una

idea de la importancia de este ciclista, si a Douglas fueron a

fotografiarle un centenar de periodistas a la Wold Travel

Market y para hacerle hablar bien de las Islas un par de veces

al año ha habido que comprarle Costa Nord, el ciclista alemán

Ulrich tenía acreditados más de 200 medios de comunicación

en la presentación de su equipo en Mallorca, donde ha hecho
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su preparación con una repercusión en los audiovisuales de

Alemania impresionante. Por fortuna en ello no intervino el

Govern, así que salió gratis. En cualquier caso, ¿se hizo algún

intento para lograr un acuerdo con Ulrich?

La actuación del Govern ha sido entregar Abarca Esports

SL, con domicilio en la calle Pintor Parets número 2 de

Pamplona, Navarra, la cantidad de 18 millones de euros en tres

años o, lo que es lo mismo, 18.000 euros cada día para que el

equipo de Banesto pueda seguir funcionando. La inclusión de

cuatro corredores mallorquines en el equipo es coartada moral

que han buscado para camuflar el escándalo que supone que

inviertan más dinero en el equipo del Banesto en un año que en

absolutamente todos los demás deportes en cuatro años. ¿Como

y con quién -le pregunto Sra. Consellera- se llevó a cabo la

negociación del patrocinio?, y ¿cuánto dinero invierte el

Banesto en este asunto?, porque le han permitido al Banesto

romper la imagen del equipo perjudicando su conocimiento.

Banesto tiene un nombre dentro del ciclismo, ¿pero sabían,

señoras y señores diputados, que cuando se corra el Tour de

Francia el equipo se llamará Grupo Santander?, ¿que cuando se

corra en Italia se llamará Finconsumo?, ¿que cuando se corra

en Alemania se llamará CC Bank? No es lo mismo

subvencionar al Real Madrid que subvencionar a otro equipo

que no vamos a decir para no significar ninguno por poco

destacado. El Banesto tiene un nombre, pero el CC Bank i el

Finconsumo ninguno.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Finalizo en un minuto, Sr. Presidente. 

La importancia para el turismo. Las dos carreras más

importantes en las que va a intervenir este equipo son el Tour

de Francia i la Vuelta a España. El Tour se rueda en julio,

cuando ya está en plena temporada turística Baleares, con lo

que la incidencia en las reservas creo que será nula. Además los

paisajes que se verán por televisión serán los de Francia, por lo

que no creo que un solo turista decida venir a Baleares en tales

circunstancias, aunque puede que sí a Francia. La Vuelta a

España comenzará el sábado 4 de septiembre, por lo que la

temporada de Baleares estará acabada. Le pregunto, Sra.

Consellera, ¿habrá una etapa de la Vuelta a España que pase

por Baleares? Una pregunta clara y directa, porque si la

temporada se ha acabado y no sale una imagen de Baleares,

¿qué promoción turística es ésta?

No tengo más tiempo y concluyo solamente con 20

segundos, Copa Davis, la Copa Davis que se jugará en

Baleares. No, a mi no me cabe ninguna duda, no me cabe

ninguna duda de que se jugará en Baleares; me llevaría una

enorme sorpresa si no fuera así. Es un acontecimiento

importante, pero tendríamos que aprender de errores pasados

y evitar que vuelva a suceder, aprender lo positivo que tuvo la

última celebración de la eliminatoria de la Copa Davis, que

tuvo cosas muy positivas, y aprender de los fallos para que no

nos vuelvan a suceder, y por eso, Sra. Consellera, le ofrezco la

colaboración de nuestro grupo, para que cuando se decida la

organización de la eliminatoria de la Copa Davis, en lo que nos

necesite nos tendrá a su lado, si quiere, es un ofrecimiento

como otro cualquiera, si quiere, porque nuestro ánimo en

política deportiva es altamente positivo. Si a usted le parece

estaremos a su lado para evitar que determinados errores se

vuelvan a producir.

Así pues tiene usted encima de la mesa interrogantes y

ofrecimientos. Usted ahora tiene que escoger entre dos

posturas: la de dar explicaciones que se le han pedido y aceptar

los ofrecimientos, y la segunda que es no contestar nada y

rechazar la colaboración que se le ofrece. Usted tiene la

palabra.

Nada más.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Presidència.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

Sr. Diéguez, la veritat és que quan vaig veure el títol d’aquesta

interpelAlació pensava realment que a vostè li interessava la

política esportiva que duia a terme aquest Govern, i si no li

interessava a vostè, almenys per respecte al grup que

representa, però he de dir: “ilusa de mí”, “ilusa de mí” perquè

hem pogut veure la seva intervenció. De totes formes està clar

que aquí hi ha molts de diputats que segur que estan interessats

en la política esportiva que du a terme aquest govern i per tant

jo aprofitaré aquest espai de temps que vostè m’ha atorgat per

poder explicar quina és la política esportiva que durem

endavant.

En primer lloc començaré parlant del tema dels pressuposts.

Sr. Diéguez, a la meva compareixença vostè va poder veure

ben clar que la nostra preocupació en esports és important i és

important simplement tenint en compte l’augment de pressupost

que s’ha destinat a aquesta direcció general, que,

aproximadament, supera un 11% d’increment respecte de l’any

2003. Això vol dir que aquest increment es pot destinar a

programes d’ajuda sempre cap als esportistes. I no només és

aquesta preocupació, sinó també les actuacions que fins ara ja

s’han duit a terme, que són moltes, però en destacaré unes

quantes: les primeres d’aquestes són les que van destinades a

les relacions i a les ajudes amb els esportistes de les nostres

illes, ajudes en temes com per exemple els desplaçaments. Com

no, i com vostè comentava també, les federacions; nosaltres, Sr.

Diéguez, sí que tenim relacions amb les federacions i no

crispacions com tenien vostès.

Consells insulars, el que hem fet durant aquests mesos ha

estat establir una relació amb els consells insulars perquè,

evidentment, sabem que la competència d’esports a segons

quins àmbits és compartida, sobretot la que fa referència a

l’esport escolar, que és dels consells insulars, però vostè sap

també que des del Govern nosaltres feim distintes aportacions.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 21 / 17 de febrer del 2004 1035

 

I per tant hem intentat estrènyer aquestes relacions i que els

consells insulars se’n poguessin beneficiar.

I com no, i evidentment, infraestructures. Està clar, i sabem

també que en aquestes illes hi ha dos centres de tecnificació

esportiva, que és l’Escola de Vela de Calanova i els Príncipes

de España que necessitaven d’una gran adaptació i reforma. I

com no, temes de normativa, també parlarem del decret. I per

suposat, Sr. Diéguez, que estic d’acord amb vostè que els temes

d’esdeveniments esportius, perquè pràcticament la política

esportiva de la qual vostè m’ha parlat és aquesta també és

esport, està clar que és esport, però també ho són els nostres

esportistes d’aquestes illes, als quals jo dedicaré la majoria de

la meva intervenció.

Per començar, voldria explicar un poc la reestructuració de

la qual vostè no m’ha parlat, perquè crec que els va dur molta

feina constituir una fundació que es diu Fundació Illesport, i

nosaltres hem aconseguit fer una reestructuració amb uns

quants mesos. Vostè sap que aquesta fundació es dedica a la

promoció i al desenvolupament de l’esport, tant d’esportistes

individuals com d’equips d’alt nivell. I el que aconseguim amb

aquesta fundació és que recapti recursos per a després poder

finançar els clubs. Ahir mateix vàrem tenir una prova fefaent

d’això, amb una firma que es va dur a terme al Consolat, amb

27 clubs que es beneficien durant l’any 2004, amb un increment

de pressupost important, Sr. Diéguez; perquè, a part dels equips

i clubs que es beneficiaven fins ara, hem augmentat a vuit els

clubs que es beneficien i, a més, hem aconseguit augmentar les

partides pressupostàries dels equips i clubs que rebien els

imports més baixos. Per tant, una injecció important per a

l’esport de les nostres illes.

Així mateix, hi ha programes com és el programa de

promeses olímpiques, que vostè també en té coneixement,

perquè vostè va ser conseller d’esports al consell insular, jo

crec que vostè ha de conèixer perfectament tots aquests

programes; hi ha aquest programa de promeses olímpiques que

el que pretén és que els esportistes aconsegueixin un millor

nivell i qualque dia arribin a ser realment una realitat olímpica.

Amb això se’n beneficien diferents esportistes de les nostres

illes, però sí som conscients que no tots, i per això hem decidit

crear un programa nou, un programa que es nomenarà ajuda a

esportistes individuals, que aquí, evidentment, hi entraran

esportistes que no només són promeses olímpiques, que fins ara

són esportistes destacats i que no rebien cap tipus d’ajuda

d’aquest govern. I a més, Sr. Diéguez, l’aplicarem amb efectes

retroactius, això vol dir que els esportistes destacats durant

l’any 2003, la temporada 2002-2003 i la de l’any 2004, també

se’n podran veure beneficiats.

I quant a les federacions, dir-li que realment, i és ver, són la

base de l’esport de les nostres illes. Comptam actualment amb

47 federacions territorials amb les quals nosaltres, amb totes,

tenim contactes permanents, perquè des de la conselleria,

evidentment, volem dur a terme un seguiment conjunt del que

són les competicions nacionals i internacionals. I aquestes

federacions, sabem tots també que són el canal de distribució

de les ajudes que reben posteriorment els clubs que formen part

d’aquestes federacions i per això ja s’han publicat les ordres de

subvencions a les quals es poden acollir; que són ordres de

subvencions destinades a ajudes per a desplaçaments a la

península, desplaçaments interinsular i subvencions destinades

també al manteniment d’aquestes federacions. A més, i davant

la sensibilitat de les persones amb discapacitat, hem decidit

crear una federació balear de persones amb discapacitat perquè

aquestes persones que practiquin esport ho puguin fer amb les

mateixes facilitats que la resta d’esportistes. I això vol dir que

si es constitueixen en federació, evidentment podran tenir els

mateixos avantatges, com poden ser descomptes per anar a

instalAlacions esportives o poder acollir-se també a aquestes

ordres de subvencions.

Però a més també hem decidit preocupar-nos un poc del que

seria l’esport postescolar, creant tota una sèrie de programes

que van adreçats a poder donar una alternativa sana i d’oci a la

nostra joventut. Per això, s’han firmat convenis amb distintes

federacions, com és bàsquet, vela, piragua i activitats

subaquàtiques, i està previst continuar, evidentment, amb la

firma de distints convenis amb altres federacions interessades

també a participar en aquest programa.

Com comentava al principi, un altre punt important és la

colAlaboració amb els consells insulars. Sabem que dins el marc

de la seva competència, com deia, tenen l’esport en edat

escolar, però la culminació d’aquest esport és l’organització de

les finals balears a les categories infantils i cadets, per això

nosaltres finançam aquestes finals per a l’organització també i

per als desplaçaments d’aquests esportistes que s’hagin de

desplaçar entre les diferents illes de la nostra comunitat. I a

més, hem establert també convenis de colAlaboració, a través de

l’Escola Balear de l’Esport, que, com vostè sap també, es

dedica, té com a objectiu impartir la docència, la formació i la

investigació, a través de la qual estan en elaboració distints

convenis amb els consells insulars, a través de l’Institut de

Mallorca i del Consell Insular de Menorca i d’Eivissa i

Formentera. A més, es posen en marxa distints programes, un

dels quals du el títol “Vine a navegar”, del qual se’n

beneficiaran 2.500 alumnes dels colAlegis d’aquestes illes; i

també es posen en marxa les escoles itinerants de promoció

d’esports de la mar, amb convenis amb aquestes federacions

perquè puguin participar d’aquestes activitats els esportistes de

Menorca, d’Eivissa i de Formentera.

I en aquest tema, comentar també que ens hem trobat que hi

havia un cens d’instalAlacions esportives totalment obsolet, que

no sabem quines són les instalAlacions amb les quals compten

els diferents municipis de les nostres illes i per això hem firmat

un conveni amb el Consell Superior d’Esports, per poder

adequar aquest cens a l’actualitat i sobretot que sigui

transparent.

I ara parlaré un poquet de l’aspecte normatiu, de la part

normativa, a part que hem hagut de fer també una actualització

de totes les associacions que estaven registrades a la Direcció

General d’Esports, que era un registre també totalment antiquat

i que no s’havia actualitzat des de feia molt de temps. La part

important ha estat dedicada a l’elaboració d’aquest decret de

federacions, que, com molt bé vostè deia, és l’any olímpic, això

significa que totes les federacions han de convocar les

eleccions i han de triar els seus presidents. Però, Sr. Diéguez,

a mi me sap greu, jo no li puc dir amb quina data quina

federació convocarà eleccions perquè en aquest cas és una

potestat de la pròpia federació. Aquest decret és el marc legal
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de punt de partida, i a partir d’aquí aquestes 47 federacions

podran convocar les seves eleccions i tenen fins dia 31 de

desembre d’aquest any, de l’any 2004, perquè aquestes

eleccions s’hagin duit a terme.

I quant a aquest decret, Sr. Diéguez, comentar-li que

realment el que es pretén es democratitzar les eleccions de les

federacions; hi ha distints articles en els quals es regulen

distints punts, entre ells es dóna cabuda a altres federacions,

com seria la federació de discapacitats. I sobretot es pretén

donar una representativitat als diferents estaments d’aquestes

federacions, que molt bé sap vostè són els esportistes, són els

clubs, són els tècnics i són, com no també, els jutges i els

àrbitres. Aquest decret està a punt de poder sortir a la llum i

llavors, si vostè vol, podem tenir un debat monòleg en relació

a aquest aspecte.

I no m’agradaria poder acabar, dient i parlant sobretot del

tema de les instalAlacions. Com comentava ja al principi, tenim

dues escoles de tecnificació esportiva, que és Calanova i

Príncipes de España. Vostè se n’haurà adonat, Sr. Diéguez,

que jo durant tota la meva intervenció no he fet referència al

passat, perquè, com veurà, tenc moltes coses de futur a contar

i moltes més que en sortiran, però sí que en aquest aspecte

hauria de fer una petita menció, jo crec que vostè l’ha obviada

per no donar-me peu, evidentment, a poder dir com estaven

aquestes instalAlacions.

Calanova. A l’Escola de Calanova no s’havien fet reformes

des de feia moltíssim temps, avui en dia ja s’han reformat les

seves habitacions i s’ha restaurat la seva climatització, a més de

les pròximes reformes previstes a la zona de s’Escollera, que és

el port.

I quant als Príncipes de España, la veritat és que tampoc no

tenc més remei que haver-me de referir a aquest tema. Vostè

sap que hi ha un pavelló que, per desgràcia, es va cremar, i ens

hem trobat amb un pavelló cremat, amb els deutes pendents i

fora tomar. Avui en dia, si vostè passa pels Príncipes de

España, veurà que aquest pavelló ja no hi és, nosaltres l’hem

tomat ja per poder adequat tot aquest espai. I a part ens hem

hagut de fer càrrec del deute que ens havien deixat. Però, a

més, als Príncipes de España, i també per a la seva informació

crec que és important que ho comenti, ens hem trobat tota una

situació la veritat és que descoratjadora; ens hem trobat amb

portes rompudes, taquilles sense claus, vestuaris descuidats,

etcètera; persones que empraven una pista per quatre euros i

persones que empraven una pista per set euros, ho dic perquè

supòs que vostè també me treurà aquest tema i si no,

segurament, m’ho demanarà a qualsevol moment, però vagi per

endavant que l’únic que nosaltres als Príncipes ha estat establir

una regulació d’ús i, sobretot, que aquestes instalAlacions es

conservin així com toquen haver d’estar conservades.

I per acabar, me referiré als esdeveniments esportives. Tal

vegada, Sr. Diéguez, en el tema de la Copa Amèrica convendria

que per ventura vostè hagués demanat a l’anterior govern a

veure què havia fet ell per poder aconseguir la Copa Amèrica,

perquè nosaltres vàrem assumir aquesta responsabilitat

posterior, i la veritat és que ens vàrem haver d’encarregar de

tots els tràmits per poder aconseguir que aquesta copa vengués

a aquestes illes. Per ventura convendria els demanàs a veure

quines passes havien donat; i està clar, i jo li vaig contestar una

pregunta, que la nostra voluntat era que aquesta copa pogués

venir aquí i que si no ha estat així, evidentment, no ha estat per

la nostra falta d’interès.

I quant a l’equip ciclista, hem de recordar que és un equip

que actualment està en funcionament, aquests dies corre una

volta a Andalusia; i jo, sincerament, Sr. Diéguez, de vegades he

de pensar que realment el que a vostè li molesta és que aquest

equip s’hagi convertit en l’equip dels ciutadans d’aquestes illes,

i que per fortuna el tenim rodat i li recordaré que va guanyar la

volta a Mallorca, i jo crec que si hagués estat per vostè hauria

desitjat que no hagués estat així. Li he donat ja a vostè, Sr.

Diéguez, moltes oportunitats perquè pugui dir en aquesta

tribuna si està d’acord o no amb el patrocini d’un equip ciclista,

ara té l’oportunitat per poder-nos donar aquesta resposta.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Per fixar la posició, pel Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, té la paraula la Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.

En primer lloc, dir que la política esportiva del Govern, pel

que, a més, hem pogut veure ara en aquest moment, diria que

en primer lloc és continuïsta en molts d’aspectes, tal com es

duia a l’anterior legislatura, perquè s’ha fet referència a

subvencions, a colAlaboració amb els consells insulars i amb

altres, que això són qüestions que evidentment ja es feien des

de feia temps i en aquest sentit dir que veim un cert

continuïsme, la qual cosa jo crec que és positiva, perquè

evidentment s’ha de dur a terme. El que passa és que nosaltres

volem dir, des del Grup d’Esquerra Unida i Els Verds, és que

la política esportiva del Govern respon fins ara més al que és

una dinàmica que s’ha establert a quasi bé tots els temes que fa

aquest govern, que és fer grans espasmes, que es necessita fer

molta propaganda de les Illes Balears, però que a l’hora de la

realitat i a l’hora de fomentar l’esport, tal com al nostre

entendre s’hauria de fer, idò moltes vegades queda molt en

entredit i no es fa com consideram que sí s’hauria d’insistir.

Vull dir que aquest augment també de pressuposts que s’ha

destinat, no s’ha destinat a programes d’esport, sinó que s’ha

destinat bàsicament precisament a millorar el que va trobar

malament un govern i que la seva feina és millorar-ho si ho va

trobar malament, que és el centre de tecnificació Príncipes de

España, però no, precisament, a fer mes programes esportius.

Per tant, el Govern ha apostat clarament per sí augmentar el

pressupost en la política esportiva d’espectacle i publicitat, i jo

crec que hi ha un exemple al qual volia fer esment, que és,

precisament, l’equip ciclista. L’equip ciclista s’ha fet

exclusivament per fer publicitat i lluir el nom de les Illes

Balears i promocionar no sabem exactament què. Jo només un

punt que m’agradaria dir-li a la Sra. Consellera, és que no sé si

pretenen fomentar el ciclisme de les Illes Balears o

senzillament que venguin turistes a les Illes Balears a fer
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cicloturisme; i li puc dir que si venen a fer cicloturisme no sé

on el faran, a no ser que el facin damunt l’autovia d’Inca a

Manacor, amb la qual cosa s’hi juguen la vida, m’agradaria que

m’explicàs quina possibilitat es dóna precisament al que és

fomentar l’esport ciclista, com qualsevol ciclista, sigui

esportista, o senzillament es mogui per aquests illes, se juga la

vida. Per tant, creim que clarament només interessa aquesta

propaganda, gastar molts de doblers públic a través del que dic,

a lluir el nom, però no a fomentar l’esport que al cap i a la fi és

el que sí a nosaltres ens interessa.

Per altra banda, també voldríem dir que tot i que veim que

hi ha un cert continuïsme en alguns programes, tampoc no

acabam de veure que hi hagi una aposta important per l’esport

base; és cert que és una competència dels consells insulars,

però evidentment el Govern de les Illes Balears té una feina

molt important, que és coordinar tota la tasca que es du a terme

en aquest aspecte i allà on creim que s’hauria de fer un gran

incís.

I ja per acabar dir que, evidentment, al nostre entendre, la

política esportiva del Govern, a part de respondre a una

dinàmica més propagandística, també respon a una

improvisació i desorganització, quan pareix que és el govern de

la bona gestió i evidentment jo crec que aquí hi ha molta i

molta improvisació i desorganització. I un fet que per a

nosaltres és un exemple: veim com al Pla Territorial de

Mallorca apareixen precisament programats dos centres de

tecnificació, un a Capdepera i l’altre a Calvià, fins i tot la cosa

ja està bastant avançada, i precisament pareix que més que

cercar mesures de foment de l’esport, quan precisament la

pròpia consellera diu que estan millorant els Príncipes de

España i l’Escola de Vela, llavors el que es fa, pareix, és

intentar fer més infraestructures com a una característica també

del govern del Partit Popular que el que li agrada és urbanitzar,

fins i tot amb doblers públics, determinades zones, com sabem

perfectament, a sa Marina, a Calvià.

Per tant, creim que la política esportiva més aviat respon,

com dic, a una política global del govern del Partit Popular, que

és molta propaganda; intentar fer infraestructures moltes

vegades que no hi veim la seva necessitat i justificació, però el

bo és que hem de gastar doblers públics a fer centres que no

sabem fins a quin punt són necessaris, mentre l’esport base i

l’esport, diríem, que realment s’ha de fomentar a les Illes

Balears i sobretot donar cobertura, que es puguin crear grups

o equips interinsulars, que és la tasca que ha de dur el Govern,

idò veim que en això manca moltíssima feina per fer. Suposam

i esperam que aquest govern faci un replantejament i destini els

doblers que destina, per exemple a l’equip ciclista, idò que els

destini a l’esport, que és allà on fa falta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, té la paraula la Sra. Joana Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Quan un partit polític afirma coses

com que el valor de la pràctica esportiva en la joventut, en

l’educació, en la salut, en la cultura i fins i tot en la seva

repercussió en l’economia, fa necessària l’existència d’una

política esportiva, i a més ho escriu al seu programa electoral,

és perquè deu tenir clar que a l’hora de governar ha de tenir una

política pròpia, definida i transparent en matèria d’esports. Però

realment nosaltres no creim que el nostre govern la tengui.

Avui tenia la possibilitat, perquè és ver que s’ha insistit

diferents vegades i que ens hagués agradat conèixer-ho a les

diferents compareixences de la consellera, però no ha estat mai

així, que ens digués quina era aquesta línia política en matèria

d’esports que té.

Tot el que ens ha exposat avui és continuació de coses que

hi havia iniciades, fins i tot un programa que ven com a nou

que es diu “Vine a navegar”; aquest programa es va iniciar el

curs del 2002-2003, conjuntament amb la Conselleria

d’Educació, per tant tampoc no és nou.

El que sí sabem, de moment això ho ha pogut demostrar el

Partit Popular i el Govern que li dóna suport que, excepte el

gran interès demostrat en aquests grans esdeveniments, poca

cosa més tenim amb política esportiva del Govern. Un Govern

que no perd oportunitat d’anar dient sempre que no fa res més

que donar compliment al seu programa electoral, però es veu

que el programa electoral del Partit Popular passa, el que sol

passar a moltes escoles amb un grupet d’alumnes, que en lloc

de dedicar-se a tot el programari de tot el curs, es dediquen a

un o dos temes molt concrets i es defineixen per aquests dos

ben dret, surti per allà on surti i si l’encert o l’endevino i

deixam els altres bastant abandonadets o almanco d’algun

consellers pareix que va així, perquè en temes esportius n’hem

encertades poques, sobretot en temes d’aquests grans

esdeveniments. Hi ha hagut grans decepcions, com perdre

l’oportunitat d’organitzar la Copa Amèrica, li va tocar a

València; jo ho entenc, en aquell moment qui ho va proposar

era un govern com a d’esquerres i tot pareixia, i el que ara és

ambaixador de València feia feina a Madrid i no tenia gaire

temps per dedicar a aquestes illes. L’eliminatòria de la Copa

Davis va tocar a Màlaga; fins i tot una famosa exhibició de

fórmula 1 al Passeig Marítim, que havien de venir Fernando

Alonso i Michael Shumacher, que sembla que era l’única

administració que hi estava interessada, tampoc no va anar bé,

això tampoc.

En canvi, amb l’equip ciclista s’ha arribat a un acord, tot i

que no seria una mala idea si hi hagués finançament suficient.

A nosaltres ens preocupa i així ho hem dit diferents vegades,

que per poder pagar o mantenir l’equip ciclista s’hagin de

treure els doblers de necessitats bàsiques dels ciutadans. En

vàrem parlar suficient a l’hora dels pressuposts, quan discutíem

els pressuposts, aquell 2% que retiraven de benestar social, de

salut i d’educació, per destinar, entre d’altres coses, a l’equip

ciclista; però, a més, ens preocuparia que dels doblers que eren

per als esportistes federats de les nostres illes i per a l’esport de

base, se n’anàs també només a l’equip ciclista.

Ara tornen insistir a la seva política de grans temes i ara ens

torna sonar la Copa Davis. Fa pocs dies que a la premsa va

sortir un titular que deia: “El president ha ordenat al director

general d’Esports que dugui la Copa Davis a Mallorca”, el
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titular era aquest: ha ordenat, no li ha demanat que faci gestió,

no, li ordenava, fos com fos. Per tant, anam per aquí.

El Partit Popular hauria de saber, perquè també escriu

coses, he revisat el seu programa, -que me deixarà un poc més

de temps?-, diu: “El nostre objectiu es basa en una millora del

nivell de prestacions que necessita una aposta ferma per la

inversió en instalAlacions. Amb això manifestam el nostre

convenciment per la necessitat d’impulsar l’esport base, com a

responsable del nivell al qual esperam arribar en el futur. Per

conscienciar la societat de la importància de l’esport és

necessari que es disposa d’unes excelAlents instalAlacions

esportives”. Miri, si els grans esdeveniments han de ser útils, a

més de per popularitzar determinats esports, per crear gust i

atracció per la pràctica esportiva; per promocionar el turisme;

si a més de tot això, ens serveix per dotar totes les illes, totes i

cadascuna de les illes, d’unes instalAlacions esportives rendibles

socialment i per a ús i gaudi dels ciutadans d’aquestes illes i

dels visitants que puguin venir, una vegada acabats els actes

organitzats, benvinguts siguin aquests grans esdeveniments.

Però de moment no hem vist res de tot això, de moment ens

diuen que per organitzar la Copa Davis muntarem una

superpista de tennis amb totes unes grades que després es

desmuntaran.

Aquestes coses no serveixen als ciutadans d’aquestes illes,

no podem gastar el que costarà una cosa d’aquestes per utilitzar

quatre partits. No voldríem que la política esportiva del Partit

Popular fos beneficiar uns pocs i desatendre la majoria

d’aquests ciutadans. No entenem, per exemple, com va dient

que, bé, sí, converses per ventura sí, però som ben conscients

per exemple que a Menorca no hi ha previst gastar ni un cèntim

d’euro en instalAlacions esportives. Al seu pressupost no hi és

i al Consell de Menorca, qui se n’encarrega d’esports tampoc

no en sap res. Per tant, qualque cosa hi deu haver. De moment,

només sabem que tenen intencions de grans inversions que

sembla ser que després no serviran per als ciutadans; que el

director general d’Esports es reuneix amb nou presidents de

federacions, quan vostè ha dit que n’hi havia 47; que hi ha

federacions disgustades amb aquest projecte que ha de regular

les federacions, ells mateixos; amb el tracte que reben per part

de personal de l’administració, d’alts càrrecs; hi ha federacions

preocupades amb la possibilitat d’haver de suspendre proves a

l’aire lliure, l’altre dia es va discutir en comissió i vostès hi

votaran en contra de tot això.

I de totes aquestes coses nosaltres creim que els ciutadans

no se’n beneficien. Per tant, pensin si realment aquestes

inversions serviran als ciutadans, si realment volen afavorir la

pràctica de l’esport; si volen que l’esport sigui un dret al qual

ha d’accedir qualsevol persona, ciutadà d’aquestes illes o

visitant, no gastin els duros destinats a esports a muntar

infraestructures caríssimes, que després no serviran. Els doblers

no són del Govern, no són de la seva conselleria, Sra.

Consellera, són dels ciutadans i els ciutadans d’aquestes illes es

mereixen molt més que unes instalAlacions d’un sol ús;

mereixen una política esportiva i uns polítics que pensin en ells

i en el seu desenvolupament personal i social a través de

l’esport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble. Diputat

Sr. Antoni Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Avui parlarem de política esportiva, que jo crec que ja era ben

necessari. I un no ha pogut evitar fer un símil futbolístic quan

ha vist la interpelAlació i veu aquí un equip que ha perdut una

categoria, derrotat, que va sense nord, que el seu entrenador

pensar en anar a Madrid i ha deixat l’equip tot sol i qui ho

dirigeix -perdoni l’expressió-, és un peu rodons, per tant no

dirigeix absolutament res. Aquest és el Sr. Diéguez.

Jo crec que per parlar de política, Sra. Consellera, s’ha de

tenir memòria, és important tenir memòria; i no memòria

només per comparar o per evitar que es fiquin amb la política

de l’actual govern, sinó perquè l’èxit o el fracàs del seu govern

serà també les coses diferents o les coses que millorarà d’un

govern anterior. I quan parlam d’esport, parlam de persones, i

persones afectades per la política bona o per la política dolenta

que pugui dur endavant un govern. I parlam de clubs, d’entitats

socials; i quan parlam de clubs, aquests clubs viuen de doblers,

viuen de subvencions i viuen de la política que fa el Govern. I

si comparam, veurem que ahir vostès varen firmar els convenis

de les ajudes que rebran aquests clubs d’elit a la temporada

actual; que varen cobrar un 80% de la subvenció, i si feim

memòria, llegirem un article que va sortir dia 26 de març del

2002: “El Pòrtol, por ejemplo, que compite en la máxima

categoría del voley nacional, finalizó la competición el pasado

sábado y todavía no ha recibido ni un solo euro del Govern”.

Ni dia 23 de març, ni dia 23 d’abril, ni dia 26 de maig, els

degueren rebre pel juny o pel juliol. I el tema econòmic a un

club pot marcar l’èxit o el fracàs esportiu de tota una

temporada, perquè sabem els problemes que hi va haver a la

Fundació Illes Balears; que no es va posar endavant o no es va

tirar endavant fins al cap d’un any i ara la cosa funciona a un

altre ritme. I quan a vostè li diuen que té una política

continuïsta perquè paga subvencions i perquè té relacions amb

els consells insulars és perquè no tenen ni idea de política

esportiva, això s’ha fet sempre, això no és política continuïsta,

sinó que això és complir les obligacions que pugui tenir

qualsevol administració.

Federacions. Bona relació amb les federacions, però

sobretot diàleg i consens, Sra. Consellera. Aquests són uns dels

protagonismes del nostre esport, per tant crec que s’ha d’arribar

a acords; si vostè treu un decret, l’ha de consensuar amb les

federacions i crec que la bona relació que vostè pugui mantenir

ha de ser totalment distinta a la política de confrontació que

tenien a l’anterior govern amb tots els sectors socials.

Política dels esportistes individuals. Clar, perquè jo llegia

a un mitjà de comunicació i deia que es queixarien que tots els

doblers se n’anaven a polítics, a esportistes estrangers, i que no

anaven als mallorquins; i jo li faré una pregunta i entendrà que

no he cercat la que pogués sortir més perjudicada, he cercat una

ciutadana manacorina molt relacionada: a l’any 99 campiona

d’Espanya junior; a l’any 2000 campiona d’Europa i d’Espanya

junior; a l’any 2002 campiona del món, medalla d’or a
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Hongria; el 2003 medalla de bronze al campionat del món; té

un nom, li diuen Elena Gómez. I a jo m’agradaria saber quina

partida econòmica va deixar l’anterior Govern a una,

possiblement, de les millors esportistes que tendrà mai l’illa de

Mallorca i la nostra comunitat autònoma, m’agradaria que ho

digués, perquè quedàs en el Diari de Sessions i es pogués

comparar quina és la política esportiva que fa aquest govern i

quina és la política esportiva que va fer el pacte de progrés

durant quatre anys, com cuidava els nostres esportistes.

I també podem parlar de grans esdeveniments esportius,

clar, la Copa Amèrica, n’hi ha que estan obsessionats amb la

Copa Amèrica, possiblement, perquè se l’ha endut una altra

comunitat autònoma i que a nosaltres també ens hagués agradat

que hagués estat la nostra. M’agradaria que fos més clara, que

digués avui a aquesta cambra què és el que ha fet vostè, però

d’on va partir? Què és el que es va trobar damunt la seva taula?

Què tenia damunt la seva conselleria? Que és el que li va deixar

fet l’anterior per saber si realment vostè ha fet una bona gestió

o no l’ha feta.

Copa Davis. Me costa creure que el Grup Socialista li

ofereix el seu suport, però si és així jo crec que l’ha d’acceptar,

li agafi el guant perquè crec que amb esdeveniments com

aquest crec que es marca la diferència, i jo crec que la Copa

Davis és importantíssima. Tenim dos jugadors del més alt

nivell, en Rafel Nadal i Carles Moyà, que són els nostres

representants i que de qualque manera seria un orgull per a tots

no només que aquesta competició pogués venir a Mallorca, que

pareix que podrà ser així, sinó que al mateix temps fos un èxit;

jo crec que la imatge ha de ser bona i per tant, si tots anam

junts, serà millor.

Promoció del ciclisme i promoció dels esports. Jo crec que

vostè ha triat una bona opció, vostè ha triat la promoció d’un

esport a través d’un equip d’elit; hi havia consellers que volien

promocionar el ciclisme, es compraven una bicicleta, la

penjaven dins la conselleria i no m’empraven pus mai, així no

es promociona el ciclisme. Vostè fa una bona promoció del

ciclisme, perquè quan promociona el ciclisme promociona

l’esport; i jo crec que en això no només ens hem de fixar si

vostè promociona el turisme, que jo crec que és bo, n’hi ha que

no volen turistes, jo crec que si arrel d’això també venen més

turistes també anirà bé.

Primer, crec que el fet de promocionar el ciclisme, el bum

del ciclisme va venir quan un equip espanyol o quan els equips

espanyols guanyaven tours i guanyaven voltes d’Espanya, hi va

haver el bum de l’esport. I arrel del bum de l’esport, del món

del ciclisme professional, va venir que moltíssims de

personatges, moltíssimes persones d’aquesta comunitat i

d’altres agafassin l’afició pel ciclisme, i això és important; és

important per a la gent gran, el ciclisme es pot practicar a

qualsevol edat -l’altre dia vostè va assistir a una festa del pedal,

on hi havia 400 ciclistes, i un dels premis, després de fer 40

quilòmetres, el se’n va dur una persona de 72 anys-, per tant,

demostra que es pot fer a qualsevol edat, però, sobretot, la

imatge d’un equip professional que tendran els més joves. És

a dir, això és el seu mirall, la gent més jove es fixa en el seu

equip ciclista.

Avui vostè hi feia referència, avui corre la volta a

Andalusia, anam davant, el nostre equip, nosaltres sí que ens ho

sentim nostre, el nostre equip va davant per equips. Per tant,

això demostra que l’equip serà un equip competitiu i que quan

competeixi en els grans esdeveniments, com puguin tour i

volta, crec que pot fer un bon paper.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, vagi acabant, per favor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, Sr. President, ara mateix. Però jo crec que també en

l’aspecte de promoció i en l’aspecte social, crec que avui per

avui fer promoció de qualsevol esport és la seva obligació, crec

que és la millor prevenció que podem fer per als nostres joves,

animar-los que puguin practicar qualsevol esport, sigui

ciclisme, sigui quin sigui l’esport. Per tant, Sra. Consellera, i

també el director general, crec que fan una bona feina; crec que

es marca una gran diferència amb la política anterior i amb la

política actual i jo li diria, Sra. Consellera, que vostè té la sort,

tornaré a temes futbolístics, de no tenir uns peus rodons que

dirigeixi la seva política, sinó tenir una persona que sap

moltíssim d’aquest esport, que ha estat al més alt nivell i que

donarà mostra del que sap. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la paraula el Sr.

Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sra.

Consellera, le aconsejo una lectura para los ratos muertos, que

es el Reglamento de este Parlamento, sería conveniente que

leyera lo que es el Reglamento de este Parlamento para que

viera lo que es una interpelación, para que supiera una

interpelación el contenido que tiene y cuál tiene que ser la

actitud del Gobierno ante una interpelación; una interpelación

está para que se le haga una serie de preguntas al Gobierno al

que se está controlando, porque nuestra misión es controlar al

Gobierno, y el Gobierno tiene la obligación, la obligación

parlamentaria y democrática, luego está lo que cada uno quiere

hacer, pero tiene la obligación parlamentaria y democrática de

contestar las preguntas que se le plantean, es decir, esa la

contesto así, de la manera que a uno le da la gana, usted es

dueña de sus respuestas, puede contestar como quiera, pero lo

que no puede es no contestar. Y digo que lo que no puede es no

contestar porque el Reglamento la obliga a contestar.

Hecha esta primera advertencia, ya digo, ya que usted no

me he hecho ni caso a todo lo que le he dicho, prácticamente a

nada, no me ha contestado prácticamente a ninguna de las

preguntas que le he formulado, verá como yo sí que le digo

cosas que usted me ha dicho.
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Usted me ha dicho que han hecho un aumento de

presupuesto. Mire, más allá de discutir si ha aumentado o no el

presupuesto, le diré que el aumento de presupuesto no sirve

para nada si no se emplea bien.

Ha dicho usted que iba a dedicar la mayoría de su

intervención a los deportistas de las islas. Mire, me hubiera

gustado que dedicara a los deportistas de las islas la mayor

parte de su presupuesto y no la mayor parte de su intervención,

como es lo que está haciendo en este momento.

Nos presenta la firma de los convenios de Illesport, que los

firmaron ayer, ayer, ¿en qué mes estamos, en febrero?, Sra.

Consellera, estamos en febrero ¿no?, ¿Usted firma los

convenios en febrero en vez de en octubre? No lo entiendo,

vaya atraso, pero no la voy a criticar por esto, y ni le había

dicho nada por el retraso de prácticamente seis meses, cinco

meses, en la firma de los convenios con los diferentes clubes,

no le he dicho nada al respecto. Es una gestión, llamémosla así

de gestoría, usted habrá tenido todas las dificultades que habrá

querido para ponerlo en funcionamiento y no la critico por un

problema que puede ser un problema de mal funcionamiento

interno y nada más. Ahora, no se atribuya eso como un timbre

de gloria ni muchísimo menos, ¿saben qué firmaron ayer? 1

millón de euros para 27. Comparación: equipo ciclista, 18

millones para uno. 1 millón para 27, 18 para 1.

No es cuestión de equipo ciclista sí o no, es cuestión de

hasta cuánto podemos pagar el equipo ciclista, ¿no se da cuenta

de que no resiste ninguna comparación? Usted dedica 1 millón

de euros para todos los deportistas de nuestras islas, a los que,

usted lo sabrá mejor que yo y se lo pregunto: ¿a cuál de ellos le

ha subido el presupuesto sobre el año pasado? Porque, según

lo que a mí me parece y por lo que he visto, no se lo ha subido

a ninguno, solamente ha incluido algunos más; puede que haya

alguno, usted lo dirá si ha subido a alguno y nos distinguirá

quien ha sido el afortunado. Pero, 1 millón para 27, 18 millones

para uno, no aguanta comparación.

¿Cuál es su idea de política deportiva? ¿Qué busca? Me está

contando todo lo que funciona desde tiempo inmemorial, que

si se hace esto, que si se hace lo otro, los desplazamientos, el

tal y el cual, esto va desde tiempo inmemorial y es su

obligación gestionarlo, y no es ningún mérito, es su obligación

gestionarlo y cuanto mejor lo haga pues mejor para nuestros

deportistas, pero no significa tener ninguna idea de política

deportiva propia seguir haciendo lo que se estaba haciendo.

Nos pone como mérito que ha reformado las habitaciones de

Calanova; ¡hombre, faltaría más! ¿Que las tenía que haber

reformado el anterior? Pues, probablemente sí. ¿Que no las

reformó? Pues, mal hecho. ¿Pero esa es su idea de política

deportiva, reformar las habitaciones? Hombre, un poco de

seriedad; eso se tiene que hacer y si se hizo mal, mal hecho; y

si usted lo tiene que hacer, que lo haga bien.

Necesita un poco de ayuda, podría venir alguno más

también, porque creo que está un poco apurada.

Bueno, ciclismo. Mire, la vuelta a Mallorca, le digo, Sra.

Consellera, porque también nuestra misión aquí también puede

ser didáctica, la vuelta a Mallorca no existe, existe la

Challenge; una Challenge tiene una diferencia con respecto a

una vuelta y es la siguiente: en una Challenge, los ciclistas que

intervienen pueden tomar salida un día sí y otro día no,

mientras que en una vuelta la tienen que tomar de forma

obligada todos los días, sino son descalificados.

(Remor de veus)

No es una vuelta oficial, no es una vuelta, por eso se llama

Challenge, le pueden poner el título que quieran, pero no lo es.

Y saben que la reglamentación es distinta en lo que es una

vuelta oficial de lo que es una Challenge, pero, en fin, es otro

problema.

¿Que tenga éxito el equipo ciclista? Magnífico, ojalá tenga

muchos éxitos, incluso haré una incorrección, que es decir que

me gustaría muchos éxitos el Sr. Toni Colom porque es un

deportista excepcional y mejor persona y me gustaría que

sacara y tuviera muchísimos éxitos en la vuelta ciclista a

Andalucía y en todas las demás vueltas, ojalá tenga muchos.

Pero, en definitiva, 1 millón para los deportistas de aquí, 18

para fuera.

Le he preguntado por la Copa de América, generalidades

otra vez.

Le he preguntado para cuándo elecciones federativas. Ya sé

que las elecciones federativas las tiene que convocar y que el

día último es el 31 de diciembre, pero yo le pregunto el día

primero, a partir de qué día podrán estar en condiciones de

convocarlas. Usted tiene que tener una idea; fíjese que no le

pido ni exactitud, no le digo que me diga un día exacto, sino

que me diga un día aproximado, no pretendo abusar de sus

facultades de previsión, sino simplemente que me diga qué día.

Hombre, que hagamos un debate, no lo quiero hacer como

usted lo dice, es que ¿han oído cómo me ha dicho que quería

que hiciéramos un debate? Lo he apuntado: un debat monòleg.

Monòleg significa monólogo, yo no sé si ha sido Freud o un

descuido o qué, si hacemos un debate que hablemos dos por lo

menos, ¿no? Un debate monólogo no me gustaría.

No me ha explicado el desastre de la Copa de la Reina, ¿por

qué no pusieron el parquet en Blanca Dona, por qué no se lleva

una pista desmontable, no me ha explicado por qué rechazaron

o no intervino en el tema Ulrich? No me ha explicado las

negociaciones para llevar a cabo el equipo ciclista, cómo se

llevaron y con quién. No me ha dicho si está de acuerdo con

que se cambie el nombre del equipo según los diferentes países

donde se va a circular; no me ha dicho si habrá una etapa de la

Vuelta a España en Baleares, aunque le puedo adelantar que no

la habrá, estoy absolutamente seguro que no la habrá, y eso sí

que es una pena, porque que se vean los paisajes de Mallorca

esto es positivo.

Bien, le hemos hecho un ofrecimiento para (...) la Copa

Davis, que también ni nos ha contestado ni nada, va a la suya,

no debía de estar en el guión, espero que sus asesores le hayan

dado alguna idea y que ahora pues nos pueda decir alguna cosa.

Pero, en definitiva, y con esto concluyo ya, Sr. Presidente,

Sra. Consellera, en definitiva, si tiene que seguir al frente de la

política deportiva de estas islas durante unos cuantos años más,

por el bien de todos, piense más en los deportistas de estas islas
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que en organizar grandes acontecimientos, que queman mucho

dinero en muy poco tiempo y que no dan rentabilidad a los

deportistas de nuestras islas. Haga el favor de dejar de ser una

agencia de espectáculos y ayude a nuestros deportistas, esté a

la altura de los deportistas de estas islas.

Nada más, Sr. Presidente.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per contrarèplica, té la paraula l’Hble.

Consellera de Presidència.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

Sr. Diéguez, ve aquí vostè a donar-me classes o fer-me de

professor i està clar que vostè va ser un president provisional

d’aquest Parlament que hagués pogut dirigir aquestes sessions

i que si hagués valgut, evidentment, hauria estat a les seves

ordres, però mentrestant no hi estic.

(Aldarull i remor de veus a la Sala)

La veritat és que no vull aprendre, Sr. Diéguez, de vostè a

pensar en els esportistes, i més que res perquè avui en aquesta

cambra en tenim un exemple. Aquí dins hi ha un esportista que

va ser medalla olímpica l’any 96, el moment en el qual vostè

era conseller del consell insular i no va pensar en ell, Sr.

Diéguez, per tant no me doni lliçons d’amb quins esportistes he

de pensar o no.

(Aldarull i alguns aplaudiments a la Sala)

Sr. Pastor, m’agradaria contestar-li la pregunta que vostè

m’ha fet en relació amb un esportista, en aquest cas, ...

(Remor de veus)

Sr. Diputat ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Sr. Diputat, m’agradaria comentar-li aquesta pregunta que

vostè m’ha fet en relació amb les ajudes que estaven previstes

per a una gran esportista manacorina, la Sra. Elena Gómez:

2002, zero; 2003, zero.

(Aldarull i remor de veus a la Sala)

Per això, Sr. Diputat, hem decidit crear un programa nou,

nou, no continuïsta, nou, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pastor, per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

... per ajudar els esportistes individuals destacats d’aquestes

illes. Sr. Diéguez, això és ajudar els esportistes.

M’agradaria fer un comentari també a la diputada del Partit

d’Esquerra Unida. Sra. Diputada, a mi m’estranya, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, amb tots els meus respectes, ha de contestar

a l’interpelAlant, si és tan amable.

(Remor de veus)

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Muy bien. Vostè perdoni, Sr. President, gràcies. En relació

amb les qüestions que es plantejaven, m’estranyen segons quins

tipus d’interessos ara, perquè vostès saben també, i li contestaré

a vostè, Sr. Diputat, perquè pareix ser que no s’han posat

d’acord que la Direcció General d’Esports pertanyia a la

Conselleria de Benestar Social, que estava governada pel Partit

d’Esquerra Unida. Aquest Govern va decidir crear una

Fundació Illesport que, en teoria es dedica a l’esport, i la va

donar en mans del Partit Socialista perquè la gestionàs;

m’agradaria saber en aquest moment per què la consellera de

Benestar Social que havia de dirigir els esports no va dir res?

(Remor de veus)

Un pacte, està clar.

EL SR. PRESIDENT:

Pregaria un poc de silenci, per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Hi havia una olla de caragols, exactament. I sí, m’agradaria

també dir que nosaltres sí que volem destinar imports de

doblers a infraestructures esportives, possiblement els imports

que abans es destinaven a la meva conselleria a fer viatges al

Burundi. Per tant, m’agradaria dir que per això hem hagut de

destinar nosaltres, possiblement no varen poder fer les reformes

de Calanova ni de Príncipes de España perquè els pressuposts

anaven a altres llocs.

I jo crec que la meva intervenció, segur que he deixat clar

que nosaltres sí que ens preocupam dels esportistes; nosaltres

ens preocupam del 449 alumnes que actualment tenim a l’EBE,

dels 600 socis del Príncipes de España, de les 54 promeses

olímpiques, dels 43 esportistes que han rebut una beca de

l’INEM, sí, Sr. Diéguez, això és, precisament, esport. I

evidentment totes aquestes coses, i per suposat, com comentava

jo, els patrocines d’equips, com és l’equip Illes Balears

Banesto, que, per si vostè no sap el concepte de la Fundació
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Illesport, jo, a la primera intervenció, l’he dit, però li recordaré:

aquesta fundació es dedica a la captació de tot tipus de recursos

per a llavors destinar-los a poder patrocinar o finançar diferents

equips d’elit. Per tant, deixi de parlar de 18 milions d’euros,

perquè en cap moment han anat en detriment dels esportistes

d’aquestes illes; la Fundació Illesport serà qui subvencionarà i

patrocinarà aquest equip, però vostè no té coneixement d’allà

on vendran aquests imports, qualsevol tipus de recursos, Sr.

Diéguez. Per tant, no van en detriment dels esportistes de les

nostres illes.

Sr. Diéguez, jo crec que hem tengut oportunitat per explicar

quina era la política esportiva, el que passa és que a vostè no

l’interessa, vostè és una persona crec que bastant cínica i que

únicament puja aquí a fer cinismes.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyora, ... Continuï.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Puc continuar, gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Puja aquí repetidament a explicar coses de la Copa

Amèrica. Jo li vaig contestar un pic ja en aquest Parlament

quina era la meva resposta, li he dit que possiblement vostè li

hauria d’haver demanat al seu partit, al seu grup i al govern què

feren ells per aconseguir la Copa Amèrica quan tenien la

responsabilitat.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i aldarull a la Sala)

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, cuestión de orden, y a la vista de que la Sra.

Consellera ha manifestado insultos explícitos, le quería pedir

que lo retirara del Diario de Sesiones.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Sr. Diéguez, jo he hagut d’assumir el que vostè m’ha dit a

la seva intervenció, no decidesc retirar la paraula, crec que és

així.

III. Moció RGE núm. 569/04, presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, relativa a centre cultural de Costa

Nord, derivada del debat de la interpelAlació RGE  núm.

3289/03.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació, es passa al tercer punt de l’ordre del dia, que

consisteix en el debat i votació de la moció registre d’entrada

número 569/04, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,

relativa a centre cultural de Costa Nord, derivada del debat de

la interpelAlació registre d’entrada número 3289/03. Per

defensar la moció, té la paraula el Sr. Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Voy

a hacer una intervención sobre la moción de Costa Nord, no

está el conseller afectado aquí hoy, solamente decir que

supongo que en mi intervención podré decir lo que me dé la

gana, después de que se permita aquí decir lo que a uno le da

la gana, y ver como cosas como han pasado en este momento

que la Sra. Consellera atribuye la palabra cínico, así, sin más

problemas, que le diré, Sra. Consellera, que viene del griego

6L<46`H y le diré que con el origen de esa palabra tendrá usted,

posiblemente, mucho más que ver que cualquier otro diputado

de esta cámara. Coja el diccionario y léalo.

Moción sobre Costa Nord. Nuestro grupo manifiesta, por

medio de esta moción, ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un poc de silenci.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

... su rechazo a la adquisición de Costa Nord, por la

actuación oscurantista y fraudulenta del conseller de Turismo,

que sólo va a servir para solucionar con dinero público un

problema privado. Nos dijo el conseller que no se había

firmado nada en la Wold Travel Market. Ante una solicitud de

documentación de este diputado, que reclamaba cuantos

documentos se hubieran firmado con relación a Costa Nord, el

conseller de Turismo mintió por escrito al Parlament al

asegurar que lo que se iba a firmar era una escritura y que ya se

enteraría cuando estuviera firmada.

Pues bien, el 17 de diciembre el conseller de Turismo

negaba que hubiera firmado nada. Bien, el 12 de noviembre de

2003, se firmó un compromiso de compraventa, que no es sino

un contrato con todas las de la ley, en el que el Sr. Douglas

actuaba en nombre de Valldemossa Producciones, mediante un

poder que se había dado seis días antes, y se comprometía a

vender la finca de Costa Nord, la construcción -y atentos a este

asunto-, la construcción pendiente de declaración de obra

nueva, inscripción en el Registro de la Propiedad, y las

instalaciones allí existentes con todo su inventario; los derechos
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de la película Costa Nord, de 14 minutos y medio; las marcas

Costa Nord Valldemossa y Noches Mediterráneas Costa Nord

de Valldemossa y Costa Nord Mallorquina, y en esa

negociación el Sr. Douglas puso completamente de rodillas al

Govern, como les demostraré. Porque no se vendió sin más,

sino que impuso todas las condiciones que quiso.

Primera: obligaba al Gobierno a dedicar lo comprado a una

finalidad declarada. Leo textualmente: “El Gobierno se

compromete, además de seguir con la actividad cultural del

centro, fijar en dichas dependencias una fundación para la

promoción turística de Baleares”. Lo de la fundación en la

escritura pública ya se quitó, pero en el compromiso estaba. O

sea, está vinculada a una actividad esta compra.

En segundo lugar: prohibía al Gobierno la utilización de la

imagen del Sr. Douglas más allá de unos pocos folletos

antiguos, ni siquiera con las marcas comerciales que se

compraban. Es decir que la marca comercial que se ha

comprado el Sr. Douglas manifiesta la prohibición expresa de

que se utilicen unidas a su imagen. Y ¿para qué nos sirven, si

no?

Tercera: obligaba al Gobierno a comprar hasta el último

alquiler de que dispusiera, hasta el más mínimo elemento del

inventario de Costa Nord. Y quizás, lo más humillante, el

Govern se comprometía a pagar todos los impuestos que

pudieran corresponder al Sr. Douglas por la transmisión,

incluyendo la plusvalía municipal. Es decir que la plusvalía que

iba a tener el Sr. Douglas se compromete el Gobierno a

pagársela.

Esto es lo que se firmó en la Wold Travel Market y que el

conseller de Turismo se negó a entregar a este Parlamento.

Pasemos a ver qué es lo que se ha pagado y las tasaciones

que han amparado la compra. Tasación del inmueble -atención

que aquí viene el primer gran escándalo-, se nos aporta por el

Govern una tasación hecha por un subordinado del conseller de

Turismo, en la que se nos dice que se aplica la Orden

ministerial de 30 de noviembre de 1994, esa es la orden según

la cual se hace la tasación. Es una tasación a todas luces ilegal.

¿Por qué? No utilizaré mis palabras, utilizaré el texto de la

disposición derogatoria única de la Orden del Ministerio de

Economía, de 27 de marzo de 2003, Boletín Oficial del Estado

de 9 de abril de 2003: “Se deroga la Orden de 30 de noviembre

de 1994, sobre normas de valoración de inmuebles”. Es decir,

se utiliza legislación derogada para hacer la tasación del

inmueble, legislación derogada; es una tasación ilegal.

En segundo, lugar: no se sabía qué se estaba tasando.

Miren, para hacer una tasación hay dos elementos

imprescindibles: primero, la información registral correcta,

porque en el Registro aparece la situación jurídica del bien, con

sus cargas, etcétera, oficiales, etcétera; y en segundo lugar, hay

que levantar planos del inmueble, constatar físicamente que

existe en la realidad lo que dice el Registro, porque el Registro

no da fe de lo que hay en la realidad, por lo menos fe exacta.

El Registro. Miren, el artículo 8.1 de la Orden del

Ministerio de Economía, de 27 de marzo de 2003, dispone,

como documentación necesaria para una valoración,

certificación registral acreditativa de la titularidad y cargas del

inmueble. Es decir que es que lo dice la ley, que se tiene que

hacer una valoración con la certificación registral. No la

busquen por ningún sitio, porque no existe. Se hizo la

valoración sin contar con una certificación registral de la finca,

lo cual es ilegal, una vez más. Más todavía, les diré que se tasó

una finca que no existía en el Registro de la Propiedad, no

existía, es que realmente es un escándalo cómo se hizo esto.

Miren, el 7 de noviembre de 2003 es cuando el tasador

entrega la valoración al Gobierno, 7 de noviembre de 2003. Y

dense cuenta de un detalle, la obra nueva de la finca se declara

veinte días después, el 27 de noviembre de 2003; es decir, se

tasa una finca que no tenía la obra nueva declarada. Es decir, se

dice el valor del total cuando en la realidad registral solamente

hay una parte. ¿De dónde obtenía la información el tasador? La

falta de esa documentación, no tener esa documentación obliga,

según el artículo 10.1.d) de la misma Orden a la que hacemos

referencia, a que el valor de tasación se exprese con sujeción a

condicionante; ¿qué significa esto, expresarlo con sujeción a

condicionante?, se dice: esta tasación que hemos hecho no se

puede utilizar mientras no se subsane este defecto, que nos falta

la nota registral. No se puso condicionante cuando se debía

haber puesto legalmente.

La precipitación y falta de rigor llevó a cometer errores

garrafales. El siguiente: la compra se debía efectuar por el

conseller de Turismo, en representación de la empresa

Diversitat 21, SA. Se hizo una autorización del Consejo de

Administración, de 5 de diciembre de 2003. La autorización, si

la leen atentamente, verán que es exclusivamente para que el

conseller de Turismo adquiera la edificación primitiva y no el

centro cultural, el centro cultural no está incluido en la

autorización del Consejo de Administración, se compró

ilegalmente, sin tener autorización del Consejo de

Administración.

Vayamos a la realidad física de la finca. El artículo 7.2.a)

de la misma Orden ministerial obliga a que se compruebe

físicamente, inspección ocular y medición, la superficie y

características de la finca. ¿Cómo se midió la finca? Dos

puntos, leo el informe de tasación: “Las superficies construidas

y medidas sobre plano son...” Es decir que Douglas nos da los

planos y los damos como buenos, sin seguir las normas que

marca la ley para poder hacer una tasación, que es medir la

realidad. ¿Ustedes se fiarían de un tasador que hiciera la

tasación con exclusivamente los datos que da el vendedor? Se

tasa la finca sin medir sobre la realidad física, aceptando estos

planos que da el vendedor.

Y todavía más, se utiliza un criterio de tasación equivocado.

Aún siguiendo, vamos a pasar a la legislación derogada,

olvidémonos de lo que dice la ley aplicable, la derogada, que

es la que se utilizó, es que incluso ésta se utilizó mal. Miren,

una tasación varía según el criterio que se emplee y eso no es

ningún secreto, antes de escoger un criterio hemos de saber qué

compramos y para qué. ¿Se compra un inmueble para uso

libre? En absoluto, lo estipulado en el compromiso de

compraventa y recogido en escritura pública, se adquiere con

finalidad de continuar en el ejercicio de las mismas actividades

desarrolladas por la entidad vendedora. De forma que si se

dedica a uso distinto, el Sr. Douglas podría reclamar la
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resolución o una indemnización, así que ya sabemos a qué se va

a dedicar Costa Nord, porque el Sr. Douglas lo ha impuesto, a

continuar su actividad. Y esto es importantísimo de cara al

valor de la tasación, porque no hay que ser un experto para

saber que no es lo mismo un inmueble con el que uno puede

hacer lo que quiera que uno que sólo se puede dedicar a una

cosa.

De los distintos métodos que hay para hacer una valoración,

un método puede ser ver lo que cuesta construir aquello; otro

método es, cuando se trate de un edificio singular o de

características históricas, etcétera, comparar con otros

similares; otro método es el de la capitalización, que es el que

se aplica a aquellos inmuebles susceptibles de producir rentas,

es decir, si uno compra un hotel para ponerlo en explotación,

no lo valora de acuerdo a los apartamentos que pueda hacer,

normalmente, sino de acuerdo al rendimiento que va a sacar.

Pues bien, de acuerdo con esos distintos valores, y estando

vinculado a un uso, el inmueble, se valora como si fuera libre.

El inmueble, que está dedicado a producir rentas, y así consta

en la escritura pública, tiene que estar valorado por el método

de capitalización; y ¿cómo funciona ese método? Pues viendo

lo que va a ganar el inmueble: se estiman los flujos de caja

futuros, de ingreso y de pago, imputables al inmueble hasta el

final de la vida útil, y cuando se acaba la vida útil se estima el

valor de reversión del inmueble, entendido como el valor de

mercado del inmueble al final de su vida útil. O sea, ¿qué es lo

que vamos a ganar explotando esto?, dicho con otras palabras.

¿Cuál sería el resultado si se hubiera seguido el método

legal? Teniendo en cuenta que los flujos de caja son altamente

negativos, nos tememos que la valoración hubiera sido ruinosa

para el Sr. Douglas y positiva para las arcas de la comunidad

autónoma, al revés de lo sucedido. Porque es que todavía hay

más: se adquirió el inmueble a una sociedad incursa en quiebra

técnica, con lo cual cabría que cualquier acreedor de esa

sociedad, si hubiera alguno por ahí, pidiera la quiebra de la

sociedad y la retroacción de la operación. Miren, no lo digo yo,

lo dice el artículo 260 de la Ley de sociedades anónimas,

aplicable a la sociedad limitada, uno: “La sociedad anónima se

disolverá: por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el

patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social”.

Si el patrimonio es inferior a la mitad del capital social, si las

pérdidas dejan reducido así el patrimonio, entra en causa de

disolución. Octubre de 2003, capital social de Valldemossa

Producciones: 300.501 euros. Pérdidas de ejercicios anteriores:

2 millones. Del año en curso: 202.845. Siempre sometido a

todas las apreciaciones contables que uno quiera hacer, da la

impresión de que la sociedad estaba en quiebra técnica.

Las instalaciones, todo esto es lo que pasa con el inmueble.

Instalaciones: se compran al Sr. Douglas absolutamente todos

los elementos del negocio en funcionamiento. Nos decía el

conseller que no había comprado el negocio, el negocio no,

pero todos los elementos sí, menos los trabajadores; que los

trabajadores podrán volver cuando quieran si el negocio sigue

en funcionamiento, esto lo sabe cualquiera. Pues bien, se aporta

un inventario por el Sr. Douglas en el que están todos los

enseres del negocio, hasta una paellera de 7 euros con 93

céntimos le hemos pagado al Sr. Douglas. ¿Para qué quiere el

Gobierno la paellera de Michael Douglas o 12 copas flauta por

53 euros? ¿Para qué, si no le comprábamos el negocio, para

qué queremos la paellera del Sr. Douglas? Hasta estos 7 euros

no nos los ha perdonado, hasta los últimos 7 euros. Ciertamente

es una anécdota, pero es significativa porque nos describe lo

que ha sido la operación, el Sr. Douglas nos lo ha colocado

todo.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, la tasación de las marcas, pasaré por encima porque no

tiene mayor interés, las marcas no sirven para nada. El

Gobierno podría hacer todas las marcas que le de la gana y

inscribirlas con el mismo coste, sin ningún problema, estas

marcas y la imagen de Douglas vamos a ver qué hace el

Gobierno con ellas, vamos a ver si las puede colocar o vender

en algún sitio, ya veremos.

Pero bien, la tasación de la película y con esto concluyo. En

la documentación contable de la empresa que vendía, leo

textualmente lo que dice un inspector tributario: “no aparece

imputado el coste de la participación del actor Michael Douglas

en la película, elemento este de gran importancia”. Es decir, el

principal valor de la película, que es la intervención del Sr.

Michael Douglas, es opaco fiscalmente, no está asentado en la

contabilidad y no lo digo yo, lo dice el mismo tasador. Para

hacer una estimación del valor opaco, que esto lo hace la

Agencia Tributaria cuando descubre un fraude, se estima el

valor de las intervenciones del Sr. Douglas en películas

comerciales y se aplica el documental, cuando un documental

realmente no es una película comercial, pero dejémoslo estar y

además no se tienen en cuenta las condiciones a que se somete

el material filmado. Pero en fin, dejemos eso. La participación

del actor se tasa en 2,11 millones de euros, significa ello que

Valldemossa Producciones debería de haber pagado al actor

2,11 millones de euros. Como esa operación está sujeta, al

menos a IVA, el actor debería de haber emitido una factura a

Valldemossa Producciones SL por importe de 2,11 millones...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, si és tan amable.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

15 segundos. 2,11 millones más su IVA, al 16% son

321.000 euros, 53.536.000 pesetas. Esos 53 millones deberían

de haber sido ingresados en la Agencia Tributaria española. Se

ha comunicado a la Agencia Tributaria el posible, digo posible

porque estas operaciones siempre hay que estudiarlas en

conjunto, el posible fraude de más de 50 millones de pesetas en

el IVA en esta operación. Son incógnitas que nos quedarán. En

definitiva, la mentira, el fraude, la ilegalidad, todo esto es lo

que está detrás de Costa Nord.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:
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Per fixar posició per part del Grup Parlamentari Esquerra

Unida-Els Verds té la paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds ja pensava donar suport a aquesta

moció presentada pel Grup Socialista, simplement tal i com

venia descrita, o tal com ve la proposta del Grup Socialista.

Però una vegada escoltada la intervenció que ha fet el portaveu

del Grup Socialista estarem a l’espera, evidentment, si algun

portaveu del Grup Popular és capaç de rebatre o desmentir

alguna d’aquestes afirmacions. En qualsevol cas lamentam que

no hi sigui el conseller responsable, el conseller de Turisme,

però tenim seriosos dubtes de què poguessin rebatre alguna

cosa perquè la intervenció de fa dues setmanes del conseller de

Turisme va ser lamentable i no va respondre els dubtes que tots

teníem.

Però bé, deixaré pel final aquests afegits que hi ha a la

intervenció del Sr. Diéguez. En qualsevol cas repetir una

vegada més que la compra de Costa Nord és un negoci

absolutament ruïnós, sense cap sentit ni per la promoció

turística de les nostres Illes, evidentment no per la promoció de

qualsevol illa que no sigui Mallorca, però tampoc per a

Mallorca. És un negoci que tampoc sabem per què es vol

utilitzar, la seva activitat cultural era ruïnosa i tot això, ja dic,

de manera enganyosa, de manera contradictòria, un dia ho

venien d’una manera i l’altra ho venien d’una altra, lligat a

aquesta promoció turística, dic lligat però no contractualment,

dic lligat a aquesta promoció turística que suposadament faria

el Sr. Michael Douglas de les Illes Balears. Ja és conegut el

gran èxit a la Wold Travel Market. És conegut també que el Sr.

Michael Douglas en realitat promociona altres destinacions

turístiques, la d’allà on resideix. I en tot cas, no tenia cap sentit

la compra de les empreses, la compra de Costa Nord, d’aquest

negoci ruïnós, elitista i que no serveix ni per promocionar les

nostres Illes ni tampoc serveix com a centre d’activitat cultural

en favor dels ciutadans de les nostres Illes.

I clar entre les respostes i seria bo que algun dia es fessin

per part del Govern, és aquesta de què se’n vol fer amb

aquestes instalAlacions de Costa Nord. El Sr. Flaquer en la

interpelAlació de fa dues setmanes deia: “nosaltres creim que un

centre cultural a la Serra de Tramuntana, més concretament al

municipi de Valldemossa és un tema interessant. N’hauríem de

treure rendibilitat i si vol, un dia que tenguem més temps,

parlarem de quin contingut li volem donar a aquest centre

cultural”. Encara estam esperant que algun dia tenguem temps

i ens vulgui explicar tot això.

Per tant, ja dic des del nostre grup pensàvem donar suport

aquesta moció, simplement pels fets coneguts fins ara. Però tota

la intervenció del Sr. Diéguez, descobrint una sèrie

d’irregularitats importants, fa que el tema encara sigui molt més

greu. Evidentment si no hi ha explicacions clares i contundents

per part del Govern creim que, a més de la responsabilitat

política evident per aquesta operació, podria haver-hi també

altres tipus de responsabilitats perquè que es facin transaccions

utilitzant una legislació que no està en vigor, sense fer

amidaments, valorant qüestions que registralment no existeixen,

això realment és una mica massa perquè ho faci un Govern de

les Illes Balears. 

Jo sincerament m’agradaria que el Sr. Conseller de Turisme

escoltés, supòs que podrà llegir el Diari de Sessions i tenint en

compte allò que deia en el seu moment per la compra

d’Aubarca i Es Verger, realment aquí té moltes coses a

explicar, moltes coses i nosaltres pensam que molt greus. Però

això supòs que en el futur se’n podrà seguir parlant, ara mateix

estam davant d’aquesta moció i ja dic, voldria reiterar el nostre

suport, el nostre vot a favor perquè realment això d’entrada ja

era un escàndol polític per fer-se unes poques fotos amb un

personatge famós es gastessin aquesta quantitat de diners

públics ja es tractava d’un escàndol polític. Si a més, s’ha fet

sense dir la veritat, sense donar explicacions, sense saber què

se’n vol fer en el futur i amb totes aquestes irregularitats

administratives la cosa encara és molt més greu. Per tant, ja dic

votam a favor i esperam que algun dia es donin explicacions en

aquesta cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té

la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, de la intervenció que vàrem fer

fa 15 dies, amb motiu de la interpelAlació, ja es pot deduir que

el nostre vot també serà favorable a aquesta moció per distints

motius. Jo crec que per tots els motius que varen dur al Govern

a justificar aquesta compra. Els motius de l’edifici, ja vàrem

manifestar que per al nostre grup aquest edifici no té cap interès

des del punt de vista patrimonial, que és innecessari fins i tot

per al municipi de Valldemossa, que ja té uns valors propis que

han donat a conèixer Valldemossa a tot Europa i no necessita

aquest plus d’un edifici de nova planta i que realment poc

aporta ni al patrimoni de Valldemossa, ni al patrimoni de

Mallorca. A part d’això, o sense aquests valors per tant, la

taxació que es fa de l’edifici és una taxació cara. I és una

taxació cara perquè, a més i com s’ha dit fa un moment, era

totalment innecessària aquesta compra.

La segona qüestió que entra en valoració, les marques. Bé

les marques no valen res perquè allò que dóna valor a una

marca és el grau de coneixement d’aquesta marca i la

implantació de la marca dins el mercat. Avui aquestes marques

ni tan sols a dins Mallorca no les deu conèixer un 0,1% de la

població. A nivell de les nostres destinacions turístiques

segurament en tot Europa no trobaríem 100 persones que

coneguin aquestes marques, en tot Europa. Per tant, aquestes

marques no valen absolutament res, des del punt de vista

comercial el seu valor de mercat és zero. 

Tercera, l’activitat empresarial. Ja vàrem dir que no es

compra una empresa, però s’adquireix el compromís de

mantenir una activitat empresarial, una activitat empresarial

que era deficitària i si era deficitària en règim de gestió privada,

molt més deficitària serà si es manté el mateix volum d’activitat

per part del Govern, per part d’una administració pública. I la
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pregunta és si és necessària aquesta despesa en concerts, en

determinats esdeveniments i si realment interessa dur un nivell

d’artistes de reconeguda fama mundial, com en alguns casos

han passat per Costa Nord, la pregunta és si és el lloc més idoni

perquè tenguin repercussió mediàtica i perquè fins i tot, el

públic de les Illes Balears, o l’eventual públic turístic que pugui

venir a aquests esdeveniments si és la ubicació més idònia, atès

l’aforament molt limitat que té Costa Nord i les dificultats de

desplaçament. Per tant, assumim el compromís de mantenir una

activitat econòmica totalment deficitària.

Després ve al pelAlícula. Bé aquí, a part de què no coneixem

els honoraris del Sr. Douglas, com ha manifestat el Sr. Diéguez,

tampoc no es pot pretendre que es pagui aquesta pelAlícula com

si fos una pelAlícula comercial, com si adquiríssim els drets

d’explotació d’una pelAlícula comercial de’n Michael Douglas

amb els drets d’emissió per totes les sales comercials del tot el

món. Simplement es tracta d’un documental que el podrem

passar a alguna fira, però de cap manera es justifica pagar

aquesta pelAlícula a preu de mercat d’una pelAlícula

hollywoodiana amb la participació de’n Michael Douglas,

perquè no és això, no es tracta d’això.

I finalment ens queda la imatge de’n Michael Douglas. És

a dir, la possibilitat d’utilitzar la imatge de’n Michael Douglas

a 4 fires en 4 anys. Una serà a Londres, una altra a Berlín i les

altres encara sense determinar. És a dir, si utilitzar durant 4-8

hores al llarg de 4 anys la imatge de’n Michael Douglas

justifica pagar 4,4 milions d’euros? I la resposta torna ser

rotundament no, per què? Perquè artistes del nivell, com a

mínim dins Europa que és allà on hi ha el nostre mercat turístic,

artistes del nivell de’n Michael Douglas, que poden fer una

tasca promocional dins els nostres mercats emissors del

turisme, com a mínim igual a la de’n Michael Douglas, en el

meu entendre fins i tot superior, cobren un caché d’uns 100.000

euros anuals per 1-2 actuacions per dir-ho d’alguna manera. És

a dir, que el compromís de cessió d’imatge, de participació en

esdeveniments internacionals de’n Michael Douglas el podríem

valorar com a màxim en uns 400.000 euros en el seu conjunt.

Per 400.000 euros tendríem personalitats de primer nivell

europeu, tan eficaços o més que el Sr. Michael Douglas dins el

nostres mercats emissors que ens farien aquesta tasca

promocional i durien exactament, o més, mitjans de

comunicació per difondre la realitat de les Illes Balears.

Per tant, ens sembla una vertadera tudada de recursos

públics, totalment innecessària, uns recursos molt mals

administrats i que a més a més han carregat sobre el Govern de

les Illes Balears la responsabilitat de continuar unes activitats

culturals que suposaran un sobrecost addicional afegit a aquests

4,4 milions d’euros. Per tot això creim que és imprescindible

que el Parlament reprovi aquesta compra i reprovi els

responsables d’haver-la efectuada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.

Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Francament després del debat que es va suscitar a la

interpelAlació que va presentar el Partit Socialista Obrer

Espanyol amb motiu de la compra de Costa Nord, com deia,

després de les intervencions que hi va haver aquí i de les

explicacions que va donar el conseller, pensava i ho dic de tot

cor, pensava que no es presentaria cap moció, pensava que ja

no hi havia lloc a presentar cap moció i molt manco, una moció

com aquesta, moció que parla d’obscurantisme i de frau. És de

rebutjar l’actuació del Govern per actuar amb obscurantisme i

frau respecte el Parlament i utilitzar diners públics per

solucionar problemes privats.

Pens que s’ha de tenir molt d’atreviment, crec que han de

ser molt agosarats per poder presentar una moció com aquesta

i a més, defensar-la aquí. Jo és que en aquests moments no em

queda més remei, ho he de fer, que recordar idò la gestió que

va fer el Partit Socialista Obrer Espanyol, totes les seves

actuacions en matèria de promoció turística i d’adquisicions

d’immobles amb aquesta finalitat i em costa creure que puguin

presentar mocions d’aquestes característiques. Més quan, el

Partit Socialista, em creguin, té les teulades de vidre i presenta

en aquest cas mocions com aquesta.

Podríem pensar també que el Partit Socialista està actuant

d’una manera inconscient, o com a beneits, però no ho és, no és

aquest el motiu ni molt manco. Hi ha una motivació clara i la

motivació clara és despitar l’opinió pública per totes aquestes

accions que està duent endavant el Govern de’n José María

Aznar. Aquesta és la motivació, no n’hi ha d’altra, distreure

l’opinió pública. Ens parla d’obscurantisme, ens parla de frau

i jo em sap greu, però m’he de repetir en allò que ja vaig dir

durant la interpelAlació, és que no em queda més remei que dir-

ho una vegada més i dir que la compra està ajustada. Dir que

Costa Nord es va comprar per 4,4 milions d’euros i que a més

a més es va fer amb dues valoracions, amb dos informes,

l’informe d’arquitectura que va ser el que va valorar en

3.400.000 euros l’edifici, el solar i les instalAlacions. L’acudit

del paellero ha estat molt bé, però vostè ja ens té acostumats a

aquests invents i a les seves ocurrències. Les instalAlacions,

l’edifici i el solar es varen valorar pel Servei d’Arquitectura per

3.400.000 i 2.500.000 les marques, la pelAlícula i tot el

material.

La pelAlícula, escolti això no és una pelAlícula de western, és

una pelAlícula de promoció de les Illes Balears, és a Mallorca

concretament i és una pelAlícula allà on el Sr. Douglas xerra de

Mallorca i de les bondats i nosaltres pensam que és un bon

instrument de promoció turística. Ens parla d’obscurantisme,

no se’n recorden vostès de la compra de Son Serra de Marina?

No ho recorden vostès? No recorden que varen comprar uns

apartaments ilAlegals, uns apartaments que envaïen domini

públic i a més a més, amb ordre de demolició de Costes?

Vostès no ho recorden? I qüestionen el peritatge que han fet els

Serveis d’Arquitectura i els Serveis de Tributs d’aquesta

conselleria, vostè els qüestiona? Quan a Son Serra de Marina

el peritatge ho va fer un que no era perit, perquè no era perit ni

era arquitecte, no era funcionari, no tenia cap relació amb el

Govern balear...., bé alguna en devia tenir, però funcionari no

ho era. Relació supòs que alguna en devia tenir perquè ningú

s’explica encara com va aparèixer un informe d’un perit que no

tenia cap relació amb el Govern. Un segon peritatge es va fer,
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és veritat, va dir que confirmava el valor que havia fet el primer

perit, és cert, però era un funcionari interí.

Però escolti, quan es fa la valoració de Son Serra resulta

que no es sap, es desconeix aquest informe que hi ha de

demolició per part de Costes per què no es revisa l’expedient,

se’ls va demanar, no ho feren. No sé què és això, no sé si és

obscurantisme. No sé què és, però crec que vostès haurien de

repassar les seves actuacions. Del casal de Ca’n Serra en

pagaren 240 milions, 240 milions d’euros, l’ajuntament havia

valorat l’expropiació per 80...

(Rialles)

Sí i l’edició que havien fet els propietaris de 100 milions i

vostès el compraren per 240, o el volien comprar. Aubarca i Es

Verger, el mateix. Ens parlen d’obscurantisme i frau en la

compra de Costa Nord i clar quan un recorda i repassa aquestes

actuacions que va tenir el pacte de progrés en aquestes

compres, clar jo surt aquí a rebutjar aquesta moció i arrib a una

conclusió. I la conclusió a la que arrib és que el Partit

Socialista, el PSOE, presenta aquesta moció perquè no té res

més a dir. Ens atracam a una campanya electoral senyores i

senyors diputats i el Partit Socialista Obrer Espanyol no té res

més a dir, no té idees, no té programa, no té propostes, clar i

presenta aquesta moció avui aquí precisament per desviar

l’atenció dels ciutadans. Molt malament deu estar el Partit

Socialista Obrer Espanyol quan ha de presentar aquestes

mocions per distreure els ciutadans. A més quan sap que té la

teulada de vidre i ens parla d’obscurantisme i que això es fa per

solucionar els problemes que tenen particulars i ho fa amb

doblers públics.

Se’n recorden vostès senyores i senyors diputats d’un premi

que va comprar el Govern del pacte de progrés? Se’n recorden

d’un premi que era regió europea de l’any, se’n recorden

vostès? I que va comprar aquest premi per promoció turística,

que ho va comprar a un venedor de premis que en va vendre

per tot Sud-Amèrica, un estafador que a més a més se’n duia de

comissió el 10% damunt tots els actes de promoció d’allò que

era la regió europea de l’any. Que a més el donava un jurat que

no era jurat, que no representava ningú. I vostès ens parlen

d’obscurantisme, ens parlen de frau i ens parlen d’ajudar als

particulars, d’ajudar-los a sortir de no sé quina crisi. Aquestes

són actuacions de promoció turística senyores i senyors

diputats? Aquestes són actuacions d’un impacte tremendament

negatiu, com tot allò que va fer el Partit Socialista Obrer

Espanyol, com tot allò que va fer el pacte de progrés en relació

al sector turístic.

Votarem en contra, és evident que votarem en contra

d’aquesta moció i ho farem perquè des del Partit Popular estam

convençuts de què la compra de Costa Nord és una compra que

està ajustada, que té una valoració molt superior al seu preu i

a més a més, que aquesta compra ha tengut i tendrà un impacte

de promoció turístic molt positiu. Tota la resta senyores i

senyors diputats, em creguin, tota la resta és fum, mascara,

embullar fil per part d’aquell que no té res a dir durant aquestes

eleccions que s’estan atracant, que no té idees, que no té

propostes i que no té programa. 

Però escolti, Sr. Diéguez, aquí va venir el conseller de

Turisme a la interpelAlació, era el moment adient perquè vostè

li fes totes aquestes preguntes, tots aquests invents que avui ens

està fent. No ho va voler fer, supòs que el conseller li podrà

contestar, però el conseller de Turisme va ser aquí durant la

interpelAlació que vostè li ha fet. Avui no és aquí perquè és a

Itàlia, ho ha dit amb molt antelació i s’ha excusat, a Itàlia, però

a Milà, no és a Venècia, no és al carnaval de Venècia, és a Milà

a la Fira d’IBT.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antonio Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.

Primero de todo agradecer a los grupos que van a dar su apoyo

a esta moción y al que no tengo que darle la enhorabuena,

tengo que darle la enhorabuena Sr. Oliver, tengo que darle la

enhorabuena porque vaya marrón que le han hecho hacer hoy

aquí, vaya cosa que le han colocado. Y claro ha salido aquí, nos

ha puesto el principio me hablan no se qué de Costa Nord y ha

puesto al final, al cabo de 10 minutos, “...y esto de Costa Nord

está muy bien” y en medio arena. Es que no ha hablado de

nada. Ahora claro, en este Parlamento se consiente todo, usted

puede irse por las ramas y puede hablarnos de lo que quiera,

porque como aquí no se llama la cuestión a nadie, hace lo que

le da la gana y puede estar hablando de 4 cosas que no tienen

nada que ver con lo de aquí. Pero no me ha dicho un montón de

incógnitas que había aquí delante. Yo le he hablado de

oscurantismo y fraude. 

No me ha dicho ¿por qué se ha aplicado para la tasación

legislación derogada? Nos lo podría haber explicado. ¿Por qué

se hizo una tasación sin notas registrales? ¿Por qué no se midió

sobre el terreno? ¿Por qué se ha pagado la plusvalía de Michael

Douglas? ¿Qué ha pasado con el IVA de los derechos de

intervención del Sr. Douglas? ¿Qué es toda esta chapuza? Mire

ustedes han jugado a los números como les ha dado la gana.

Les pondré un ejemplo, porque a veces más vale un ejemplo

que mil palabras concretas. Mire, en la Francia de la posguerra

mundial había un límite para los precios para favorecer que la

gente pudiera llegar a comprar las cosas y se ponían límites

máximos a los precios y entonces los estraperlistas tenían

determinadas dificultades para poder actuar. Los frutos secos

estaban sometidos a ese precio tasado, pero salió una orden que

decía que la pasa deshidratada artificialmente no estaba sujeta

a ningún valor máximo. ¿Qué hicieron los estraperlistas? Pues

en vez de vender almendras, nueces y otros frutos secos

hicieron un paquete con tres partes, en una parte las almendras,

en otra las nueces, valor tasado, imaginemos 50 y 50 y en otra

aquella pasa deshidratada artificialmente que no tenía valor de

tasación. ¿Precio del paquete? 50.000, oiga ¿qué es esto? ¿Está

usted burlando la ley? No, que las almendras valen 50, lo otro

50 ¿y las pasas? 49.500.
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Esto ya está inventado, esto es lo que se ha hecho con Costa

Nord. ¿Qué vale el inmueble? Lo forzamos todo lo que

podemos con leyes derogadas, con tasaciones extrañas y en

seguir el criterio adecuado, etcétera. ¿Qué valen las

instalaciones? Hasta la última paellera, todo, todo, hasta un

silbato también, también hay un silbato, todo se tasa. ¿Qué nos

falta? Lo que nos falta para la pasa deshidratada artificialmente,

los derechos de la película. Y allí le ponemos lo que nos de la

gana y nos va a costar comprobarlo, llegaremos hasta el final

porque esto vamos a seguir mirándolo porque entre la

documentación que nos facilita el conseller de Turismo no se

encontraba lo más importante que eran los documentos que

había utilizado el tasador para saber lo que valía las

intervenciones de Michael Douglas. 

Yo espero que el Sr. Michael Douglas no habrá aportado un

documento suyo diciendo: “yo cobro tanto”, como hizo con los

planos de Costa Nord que dijo: “esto son los planos” y el

arquitecto los midió y dijo: “sí Sr. Douglas, lo que usted diga”,

sin ir a medirlos allí sobre el terreno. Espero que el Sr. Douglas

haya aportado sus facturas de los importes de las respectivas

películas y que no haya hecho un papelito “yo cobro tanto”, o

que no nos sea aportado un recorte de periódico para hacer la

tasación de ese valor. Eso espero y espero que nos lo aporten

porque nos lo han ocultado hasta el momento y vamos a seguir

pidiéndolo. La documentación que pedimos no nos la dan

nunca, tenemos que ir a buscarla. Incluso cuando vamos a

buscarla nos ocultan lo que pueden.

Aquí hay muchas explicaciones que dar, hay muchas

explicaciones que dar acerca de estas tasaciones, acerca de por

qué se ha valorada de una manera tan exagerada todo esto. Esto

es una auténtica chapuza y el conseller no está aquí, el conseller

es el responsable de esta chapuza y no debería estar en Italia

sino aquí respondiendo ante este Parlamento. Ya sé que

también tiene otras obligaciones, pero ante un tema de esta

importancia tiene que estar aquí defendiendo su postura,

inspirando a los diputados parar que no tengan que salir a

hablar de lo primero que les sala y les pasa por la cabeza, para

que no les pase lo que les está pasando. Tiene que estar aquí,

el conseller después de este escándalo, si le queda un poco de

dignidad, tendría que dimitir.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats procedirem a la votació.

Votam.

25 sí, 30 no. Cap abstenció. Per tant, queda rebutjada

aquesta moció.

A continuació passam al quart punt de l’ordre del dia que

correspon al debat i votació d’una proposició no de llei del

Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds

IV. Proposició no de llei RGE Núm. 1944/03, presentada

pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a descomptes per a residents extracomunitaris.

Passam al debat i votació de la proposició no de llei RGE

núm. 1944/03 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a descomptes per a residents extracomunitaris.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula el Sr.

Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La

proposició no de llei que avui presentam té la seva justificació

inicial amb el fet de què en els darrers anys s’ha produït un

augment substancial i important de població resident procedent

de països de fora de la Unió Europea a les nostres illes, que

sense cap dubte obliga l’Administració a assolir reptes

importants i sense cap dubte difícils d’assolir. 

Parteixi, per tant, per endavant la idea que des del nostre

grup som plenament conscients que estam parlant d’un tema

complex, d’un tema difícil, d’un tema en el que no caldria ni és

bo fer demagògia, i en el qual trobar solucions requereix

arromangar-se tots i posar esment en encertar en un tema en el

qual determinats països europeus ens van davant en molts

d’anys, i hem pogut constatar la complexitat i la dificultat que

comporta tot el tema de la immigració.

És fonamental tenir present que aquests immigrants que

vénen a les nostres illes vénen perquè hi ha feina aquí, perquè

els necessitam; fins i tot aquest mateix fet produeix, segons la

nostra opinió, la gran contradicció amb què ens trobam tots i

amb què es troba la immigració quan parlam d’aquest tema, que

és tenir immigrants fent feina, fent feina amb contracte de feina

ilAlegalment i sense documentació per estar aquí presentats. La

contradicció entre feina i papers sense cap dubte és posar el dit

a la nafra, és el problema a resoldre de forma fonamental,

perquè quan no es té feina és un tema diferent, però parlam

d’això, parlam de ciutadans que tenen feina i que, per tant, és

fonamental que si fan feina a la nostra terra perquè els

necessitam, perquè el mercat laboral de la nostra terra així ho

requereix, siguin considerats ciutadans de primera, no ciutadans

de segona, per tant que tenguin tots els drets amb igualtat de

condicions que tenen la resta de ciutadans de les nostres illes.

I cal recordar que vénen a fer feina a la nostra terra en

primer lloc perquè a la seva no en tenen, perquè fugen de la

misèria, de la pobresa, de la fam, d’una situació absolutament

injusta i absolutament greu que pateix el món en aquests

moments, i vénen aquí perquè els necessitam, vénen aquí a fer

feina per a nosaltres. Si no venguessin els hauríem d’anar a

cercar, com s’ha produït a determinades temporades, que

determinats representants dels sectors empresarials en concret

han hagut d’anar a cercar mà d’obra perquè ha fet falta per, jo

què sé, per a la recollida de la patata de Sa Pobla, per posar un

exemple, o altres exemples que tots coneixem.

Per tant no cal oblidar aquest fet. És un fet important a

l’hora d’assumir les nostres responsabilitats envers ells partir

del fet que vénen aquí a cobrir una funció social que nosaltres

necessitam.

Una vegada que són aquí és absolutament imprescindible

igualar els seus drets als dels ciutadans d’aquestes illes si
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volem..., perdó, i a la resta de ciutadans extracomunitaris,

perquè moltes vegades el greuge comparatiu, i en el cas de la

proposició no de llei que avui presentam aquí és un greuge

comparatiu no entre immigrants, entre estrangers i ciutadans

espanyols o ciutadans de les nostres illes, sinó que és un greuge

comparatiu entre extracomunitaris i comunitaris, entre

immigrants extracomunitaris i immigrants comunitaris.

Per tant, de la mateixa forma que ja és natural a la nostra

pràctica habitual i a la nostra normativa que tots els ciutadans

que viuen i fan feina aquí tenen els mateixos drets a l’educació

i a la sanitat i ningú no demana a un immigrant que fa feina

aquí, quan va a Son Dureta o va al PAC, si té o no té papers, o

en quina condició està, o ningú no li demana res quan va a

demanar una plaça a l’escola per al seu fill o la seva filla,

pensam que d’igual forma s’ha de fer amb la proposició no de

llei que nosaltres presentam.

Només una petita pinzellada per dir -és un tema d’un altre

debat però està pendent- que el 2004 venç el Pla d’immigració

que es va aprovar la legislatura passada, i jo esper que ja

s’estigui treballant des de la Conselleria de Presidència per

elaborar el pla següent i per afrontar nous reptes que cada

vegada són més grossos, perquè desgraciadament les

necessitats corren més que les nostres possibilitats, i tot el que

s’ha fet durant aquest temps, per exemple, en tema d’educació

o determinats temes, ja no cobreixen les necessitats existents

perquè s’ha incrementat el nombre i perquè les necessitats són

majors. Per tant, pensar i dir que desitjam, ja estic en l’ús de la

paraula, que sobre aquest tema es tengui en compte el Pla

d’immigració que conclou el 2004 i que s’ha de fer el següent.

Quin és el problema? El problema és que cada vegada que

s’ha fet un decret per part del Govern central sobre els

descomptes a residents no s’han tengut en compte les persones

immigrants que viuen a la nostra comunitat autònoma. El darrer

decret, el que ha revisat l’anterior en funció de l’increment al

33% del descompte, textualment diu... -amb aquesta lletra tan

petita i les meves...-, “serán aplicados a los ciudadanos

españoles y de los demás estados miembros de la Unión

Europea, o de otros estados firmantes del acuerdo sobre

espacio económico europeo”, o sigui, una redacció que

senzillament en lloc de posar això hagués posat “tots els

residents” -aquest decret és estatal i per tant fa referència a

Canàries, les Illes Balears i Ceuta i Melilla-, si hagués fet

referència a la totalitat dels ciutadans estaria resolt aquest tema.

Nosaltres pensam que és un greuge comparatiu que no és

bo, que no ajuda la millora de la convivència entre ciutadans

que ara viuen aquí, tothom coneix gent que fa deu anys, quinze

anys o més anys que viuen aquí, que tenen feina aquí, que tenen

els seus fills que van a l’escola aquí, que estan arrelats aquí, i

que quan han d’anar a visitar la seva família o han d’anar a la

península no els tenen en compte el descompte; que estan

empadronats en els ajuntaments de les nostres illes i que no

obstant això, quan van a demanar el descompte, no se’ls aplica

perquè aquesta normativa ho impedeix.

Jo crec que la nostra proposició en aquests moments no és

una proposició que es pugui qualificar d’exagerada, ni des del

punt de vista de la despesa, perquè parlam de la xocolata del

lloro a nivell de Govern estatal, fins i tot jo voldria interpretar

que aquest decret està escrit d’aquesta forma, quasi quasi es

podria interpretar que és un defecte de redacció, que canviant

aquest paràgraf i en lloc de posar “ciutadans de la Unió

Europea” es pogués substituir per “ciutadans estrangers

residents a les nostres illes”, en aquest cas no a les nostres illes

sinó a Canàries, Balears i Ceuta i Melilla, cobriríem. De què

parlam si comptabilitzam aquesta despesa en nombres reals?

Parlam, crec, d’una quantitat perfectament assumible per al

Govern central i jo crec, senzillament estic plantejant després

del debat que hem tengut avui matí sobre Costa Nord, sobre

l’equip ciclista, etc., idò parlam de la xocolata del lloro, com

deia abans, i a més no pel que fa a la nostra comunitat, sinó al

Govern estatal. 

Jo crec que és de justícia el que plantejam, som plenament

conscient que no plantejam una cosa especial ni extraordinària,

plantejam senzillament igualar el dret i resoldre un greuge

comparatiu per a un grapat de ciutadans de la nostra comunitat

autònoma que fan feina perquè aquestes illes prosperin i vagin

endavant. Per tant crec que demanam i plantejam un tema que

és just i crec que plantejam un tema que pot ajudar també a

demostrar quina és la sensibilitat social de les distintes

formacions polítiques que estan assegudes en aquest hemicicle.

Jo crec que allò lògic, si és vera que tots ens omplim la boca de

dir que la sensibilitat social es pressuposa a cada un de

nosaltres, allò lògic seria que les distintes formacions polítiques

que seuen aquí votassin favorablement una proposició

d’aquestes característiques i tenguessin en compte

fonamentalment el fons del que diu la lletra, del que diu el

decret, i no la persona o el grup polític que la presenta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Eduard Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, la

proposició no de llei que avui debatem, ara aquí, ens planteja,

com haurà plantejat a tots els grups, supòs, un interrogant, en

primer lloc: té sentit que aquest parlament es pronunciï sobre

una qüestió que no és competència seva legislar? Aquesta és la

pregunta.

Som ben conscients que l’adopció d’una decisió respecte

d’això en aquesta cambra no seria de cap manera vinculant per

al Govern de Madrid, i en definitiva seria -esper que sigui-

només una declaració d’intencions, una espècie de solAlicitud

fonamentada. Però ser conscients d’açò no ens fa oblidar que

aquest parlament representa els ciutadans de les Illes Balears,

aquells que amb els seus vots ens varen elegir a tots, però

també aquells que, residents a la nostra terra, no tenen carta de

ciutadania i per tant no tenen dret a vot.

I és que per a nosaltres, senyores i senyors diputats, per al

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, avui no discutim

una qüestió purament econòmica, no ens definim exclusivament

sobre una millora econòmica per a residents extracomunitaris,

al nostre parer hi ha una qüestió més important, una qüestió
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subjacent, una qüestió ètica, una qüestió de justícia: la igualtat

entre les persones siguin quin sigui el seu estatus legal. 

El passat mes d’octubre aquí, a Palma, es va celebrar el

segon congrés Balears 2015 sobre immigració. Si rellegim la

ponència inaugural trobam una anàlisi de la situació que deixa

ben clara aquesta vessant del tema que avui ens ocupa. Deia el

Sr. Javier de Lucas, catedràtic de filosofia del dret i filosofia

política -i ho cit textualment-, “la condición de miembro de la

comunidad política no puede ser un privilegio vedado a

quienes no tuvieron el premio de la lotería de nacimiento”. És

necessari, llavors, “el reconocimiento en condiciones de

igualdad de los derechos, de los derechos personales, de las

libertades públicas, de los derechos económicos, sociales y

culturales”; i aclareix més endavant el que açò significa quan

diu: “Se trata de conseguir que quienes como ellos contribuyen

al bienestar común y sufren la ley, puedan participar en las

decisiones sobre este bienestar común”, i açò, entre moltes

altres coses passa per, com també diu, “el reconocimiento

inequívoco del principio básico de igualdad de los derechos,

del acceso a bienes, servicios y cauces de participación

ciudadana en condiciones de igualdad de oportunidades y

trato”. 

Al nostre parer aquesta proposició no de llei pretén

bàsicament avançar en aquest camí d’igualtat d’oportunitats i

de tracte, a fi i efecte que les bones intencions per tothom

expressades d’afavorir la integració social dels nous residents

sigui qualque cosa més que bones intencions, siguin en realitat

actuacions decidides, actuacions reals per aconseguir una

societat més justa en tots els seus components, inclosos també

els residents extracomunitaris que viuen amb nosaltres, que per

altra part ja comptabilitzen a les nostres illes diversos milers de

persones, i que ja aporten una quantitat substancial a la

Seguretat Social i paguen els seus impostos; és a dir, els deures,

els compleixen; ara estam parlant de drets.

Com he dit al principi sabem que d’aprovar-se aquesta

proposició no de llei no obligaria en res al Govern central, però

per a nosaltres no ha de ser motiu, no ha de ser excusa, al meu

entendre, no ha de ser un motiu per oposar-s’hi sinó, al

contrari, un estímul per fer sentir el parer d’aquesta cambra.

Perquè de tant en tant aquest parlament aprova per consens de

tots els grups declaracions institucionals que permeten fixar la

posició de la Cambra sobre distintes problemàtiques que

superen el seu propi àmbit competencial i que expressen la

postura ètica d’aquesta cambra sobre determinats temes. 

Aquesta proposició no de llei, per a nosaltres, té la mateixa

virtualitat: adreçar-nos al Govern central per demanar que se

solucioni un problema que no és al nostre abast solucionar. I ho

hauríem de fer des de la convicció ètica que allò que aquesta

proposició no de llei reclama és just, i a la vegada també és

necessari per avançar i avançar de veritat, i no només amb

paraules, en la integració real dels nous residents a les nostres

illes, una integració que passa pel reconeixement de la

immigració com una aportació cultural i econòmica, positiva,

i també per la concessió a aquests que hauríem de considerar

nous mallorquins, nous menorquins, nous eivissencs o nous

formenterers de drets econòmics i socials, i en aquest cas,

concretament, dels descomptes per resident.

En el mateix congrés que abans he esmentat la doctora Rosa

Aparicio, catedràtica de sociologia de la Universitat Pontifícia

de Comillas, deia: “Por eso no hace falta que insista en la

importancia que tiene el retener como objetivo de las políticas

de integración el mantener abiertas a los inmigrantes las

aportaciones de estos instrumentos de cohesión social que son

las aportaciones laborales, sociales, sanitarias y educativas”.

I d’açò parlam: de concedir una aportació social per avançar en

les polítiques d’integració, que no poden ser altres que

polítiques d’igualtat. 

Per açò el nostre grup, sense ja res més a dir, aposta

decididament per aquesta proposició no de llei i li donarà el seu

suport tot confiant que encara que sigui com a fórmula de desig

per solucionar un problema tots els grups de la cambra s’hi

afegeixin.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Socialista té

la paraula l’Hble. Diputada Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull manifestar el

suport del nostre grup a aquesta proposició no de llei

d’Esquerra Unida, principalment per dos motius, o per

aplicació de dos principis directament, que són el principi de

justícia i el principi d’igualtat o de no discriminació dels

ciutadans, sobretot quan es troben en una situació d’igualtat. 

Efectivament, a dia d’avui només poden obtenir aquesta

bonificació de descomptes per residents els ciutadans de l’Estat

espanyol i els nacionals de països de la Unió Europea, i hem de

dir que jo crec que seria important pensar o saber quina va ser

la voluntat en el seu dia del legislador quan va determinar que

en un principi només podien ser els espanyols els que tenien

dret a aquestes bonificacions, i després una decisió de la

Comissió Europea del 22 de juny del 87 va obligar l’Estat

espanyol que aquests descomptes s’ampliassin als residents no

només nascuts a Espanya, sinó als nacionals dels membres de

la Unió Europea, i probablement perquè els primers decrets -ja

hi feia referència el portaveu d’Esquerra Unida- els primers

decrets que es van aprovar en aquest sentit sobre les

bonificacions eren dels anys vuitanta, i està clar que en vint

anys ha evolucionat i ha canviat molt el tema de la immigració,

no només a les nostres illes sinó al conjunt de l’Estat, i

probablement en aquells moments no es va pensar o no es tenia

en compte la importància, com la té ara, del fet immigratori.

I es dóna, com deia, a dia d’avui, la contradicció i a més la

injustícia que els residents que estan en aquestes illes, com deia

el portaveu del PSM, que paguen els seus impostos, que

resideixen legalment aquí a les nostres illes però que no

pertanyen als països de la Unió Europea, no tenen aquest dret

als descomptes normalment per als viatges. I, com dic, no és

just perquè els beneficiaris haurien de ser les persones que

resideixen a les Illes, i és aquesta residència i aquest fet insular

el que va determinar, sobretot el fet insular, en el seu moment

aquest dret als descomptes. El fet insular i la residència, però

mai el país d’origen del resident, han de ser allò que doni dret

al descompte per resident.
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És per això que entenem que per donar solució a aquesta

discriminació injustificada que pateixen els estrangers, que

cada vegada són més, estrangers no comunitaris, s’ha de

reclamar a l’Estat que canviï la legislació que actualment està

vigent, tal com demana la proposició no de llei, perquè puguin

tenir aquesta subvenció tots els residents de les nostres illes per

la seva condició com a tals, per la seva condició de residents i

no que el motiu sigui el seu país d’origen. Perquè hem de

recordar que aquests estrangers, com s’ha dit abans, sí tenen

obligacions: paguen els seus impostos, han de fer la declaració

de renda, etc., etc. Per tant, si tenen les mateixes obligacions,

quin és el motiu pel qual no se’ls donen els mateixos drets si

estan en una situació absolutament d’igualtat amb la resta de

residents?

Posaré només un exemple, una mica també per veure la

contradicció que això suposa quan, per exemple, estrangers que

no pertanyen a la Unió Europea sí tenen més facilitats per

adquirir la nacionalitat espanyola, i m’estic referint a tots

aquells casos a què el nostre Codi Civil fa referència, aquells

països que han tengut una especial relació històrica amb l’Estat

espanyol. És a dir, que en el cas de països iberoamericans,

Filipines, Guinea Equatorial, etc., els nacionals d’aquests

països necessiten només dos anys per obtenir la nacionalitat

espanyola. En canvi resulta que aquests mateixos nacionals

d’aquests països no poden tenir el descompte de resident, com

sí el tenen els estrangers que formen part de la Unió Europea.

O per posar només un altre exemple, una persona, un filipí o

d’un altre país d’aquests als quals fa referència el Codi Civil,

amb una especial vinculació en el seu dia amb l’Estat espanyol,

pot obtenir el veïnatge civil d’aquestes illes per residència, i per

tant se’ls pot aplicar fins i tot el dret foral propi de les Illes

Balears, i en canvi no té aquest dret, com dèiem, tan elemental

amb un pla d’igualtat amb la resta de ciutadans residents a les

Illes.

I per últim vull dir que esperam que aquesta proposta

d’Esquerra Unida obtengui la unanimitat de tot el plenari, ja

que en el seu dia, i concretament l’abril del 2001, una proposta

idèntica va tenir el suport de tots els grups polítics, en aquest

cas del consell insular, que anava molt més enllà, no només es

demanava que l’Estat havia de modificar la legislació i per tant

subvencionar, sinó que fins i tot es deia que subsidiàriament,

mentre l’Estat no ho fes, que ho pagàs el Govern de les Illes o

els consells insulars. Nosaltres no volem anar tan enllà, jo crec

que per això la proposta és molt rigorosa i el que demana és

allò que s’ha de fer: modificar la legislació estatal i no

demanam que sigui ni el Govern de les Illes ni cap consell

insular que hagin de finançar o posar una partida econòmica

per subvencionar aquests residents estrangers que no pertanyen

a la Unió Europea. Per això deim que esperam que tengui el

suport de tots els grups polítics, de tots els grups parlamentaris,

perquè ens sumam a allò que l’abril va dir el Partit Popular,

l’abril del 2001, que deia que tenia cap inconvenient a donar

suport -en aquell cas era una moció- sempre que es tractàs de

ciutadans que viuen aquí, que treballen aquí i que compleixen

els requisits que marca la llei, que és precisament el que es

demana amb aquesta proposició no de llei.

I estic convençuda també, i esperam, que a més d’aquesta

unanimitat en la proposta, jo crec que suposarà avançar en la

igualtat dels residents d’aquestes illes sense discriminació per

raons i per raons del país en què hagin nascut. 

Gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula la Sra. Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, amb

aquesta proposició no de llei el que es demana, efectivament,

és una modificació legislativa. Però anirem per parts.

L’exposició de motius d’aquesta proposició no de llei se

centra en l’increment de la població experimentada aquests

darrers anys a determinades regions espanyoles, amb les

aportacions de persones provinents en la seva major part del

nord d’Àfrica, Amèrica llatina i més recentment persones de

l’Europa de l’est. En l’actualitat gaudeixen de la condició de

residents, però no tenen dret a la subvenció del transport

regulada pel Reial Decret 1316/2001. Què ens demanen aquí?,

una modificació legislativa. Aquí, com ja ha dit el PSM,

evidentment es tracta més d’una declaració, perquè en aquests

moments aquí es produiria un cras error, que és que demanem

una modificació legislativa perquè l’elabori el Govern central.

Però és que no solament depèn del Govern central, no solament

depèn en aquest moment d’Espanya, sinó que també depèn de

la Unió Europea, i m’explicaré.

Fins a l’any 1987, les subvencions al transport aeri estaven

limitades exclusivament als ciutadans espanyols residents a

Canàries, Balears, Ceuta i Melilla. D’acord amb la legislació en

vigor a posteriori, després de l’entrada d’Espanya a la

comunitat, la Comissió, mitjançant decisió de 22 de juny del

1987, com ha dit la portaveu del Partit Socialista, determina

que aquestes subvencions s’havien d’estendre a tots els

ciutadans dels estats membres residents en els territoris

espanyols abans esmentats. D’acord. En compliment d’aquesta

decisió s’estableix a la disposició addicional primera de la Llei

33/1987, de 23 de desembre, de pressupostos generals de

l’Estat, el dret a percebre les bonificacions en el transport aeri

i marítim per a ciutadans espanyols i de la resta d’estats

membres de la Comunitat Econòmica Europea residents en

aquests territoris.

Amb posterioritat el Partit Popular ha vengut fent unes

consultes, i darrerament el govern del Partit Popular, el govern

de Madrid, va fer unes consultes sobre aquest tema a

l’Advocacia de l’Estat. L’informe conté una anàlisi jurídica de

diferents sentències tant del Tribunal Suprem com del Tribunal

Constitucional, sobre les quals es fonamenta la no existència de

discriminació i, a més a més, aquest informe en aquest cas de

l’Advocacia de l’Estat indica que en cas de fer-se extensives

aquestes bonificacions s’hauria de modificar, tant per als

territoris de Canàries, Balears, Ceuta i Melilla, s’hauria de

modificar la Llei 33/87, a més de la modificació dels articles 3
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i 4 de la Llei 30/98, del Règim Especial de Balears; s’hauria de

modificar també l’article 6 de la Llei 19/94, de modificació del

règim econòmic i fiscal de Canàries, sense perjudici de totes les

modificacions reglamentàries posteriors. A més a més tot això

tant per al transport aeri com per al marítim, i a més a més tot

això depenent sempre de modificar la normativa en aquest cas

europea. 

Vull dir que parlam aquí de formalitzar una sèrie de

convenis bilaterals, en aquest cas amb l’Estat espanyol, i

evidentment, en qualsevol cas, ens trobem que no depèn d’una

decisió que es prengui aquí. Ja s’ha dit que no era vinculant,

però és que crec que des del Partit Popular el que hem de fer és

no viure de desitjos, no viure de cants al vent, sinó de fet. En

aquest cas des del Partit Popular s’està fent feina, s’està fent

feina amb residents extracomunitaris, donat que comprenem i

és evident i no podem negar la importància que té la

immigració tant en l’augment demogràfic de la nostra població

com en la població amb efectes laborals.

Bé, segons Caixa d’Estalvis, l’únic informe de la Fundació

de Caixa d’Estalvis diu que l’increment, la major presència de

residents estrangers es registrava a Balears en un 7,22%. Crec

que el Partit Popular ha demostrat ja que la seva feina és estar

per les persones i fer feina per les persones, i això és una cosa

més. Vull dir que nosaltres no solament són paraules sinó que

són fets. Creiem que en aquest cas el Parlament balear no pot

determinar o no pot vincular una decisió d’aquí amb el Govern

no solament de l’Estat, sinó amb la Unitat Econòmica Europea,

i per aquest motiu haurem de donar la negativa o el nostre vot

en contra davant d’aquesta proposició no de llei.

Un altre tema seria que, bé, per part d’Esquerra Unida jo

l’altre dia em vaig entretenir a entrar al programa d’Esquerra

Unida, a la pàgina web, i bé, he de dir que avui es presenta

aquesta proposició no de llei i al programa d’Esquerra Unida

això no surt enlloc, i se suposa que són les eleccions del 2004.

Bé, una altra cosa és que li he de donar l’enhorabona perquè

almenys dins la seva pàgina tenen ja el programa d’Esquerra

Unida; no així dins la pàgina del Partit Socialista, que bé, trob

a una pàgina preciosa ZP, però ZP he de donar l’enhorabona

als publicistes del Partit Socialista perquè resulta que han posat

el ZP al lloc que li correspon, als núvols. En canvi en el Partit

Popular, com que és un partit que l’únic que fa és un programa

per a les persones, tenim les persones que ens donen suport

darrere. Res més.

(Aldarull i aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sra. Diputada,

queda clar que el Partit Popular no vol assumir aquest tema i no

l’assumeix, i quan parla de sensibilitat social en parla en

general, però quan aterram queda en el que ha quedat avui.

Miri, el programa d’Esquerra Unida, de Izquierda Unida, no

és el programa amb què ens presentam a les eleccions a

Balears; ens presentam amb el programa de la Coalició

Progressista per les Illes Balears, en el qual sí que està inclosa

aquesta reivindicació. Li aconsell que el llegeixi. Per una altra

banda, el senador Sr. Manuel Cámara va presentar aquesta

mateixa esmena al Senat tres vegades durant la legislatura

passada; les tres vegades va ser votada en contra pel Partit

Popular.

Però miri, venir aquí a dir que els temes que es decideixen

a Madrid no s’han de discutir aquí perquè no vivim de desitjos

sinó de realitats, s’ho haguessin pogut aplicar vostès quan ens

varen obligar a discutir el Pla Ibarretxe, que supòs que no és un

tema d’aquí, sinó que era un tema estatal. I jo no protest d’això,

jo hi estic d’acord, evidentment que en el Parlament de les Illes

Balears es poden discutir temes que competeixen a altres

organismes d’altres zones de l’Estat, faltaria més, i sobretot si

afecten els interessos dels ciutadans i ciutadanes de les nostres

illes.

Miri, Sra. Diputada, aquest tema no depèn en absolut de la

normativa europea, aquest tema, aquesta subvenció l’ha de

pagar el Govern de Madrid i depèn de la legislació de Madrid.

Si l’argument més fort que ha donat vostè aquí per votar en

contra d’això és dir que s’han de canviar tres lleis i quatre

reglaments i això és fer molta feina, o sigui, en poques

paraules, que no es canviïn els tres decrets, les tres lleis, i que

els ciutadans que fa deu, quinze i vint anys que tenen una

discriminació la continuïn patint, perquè això és el que vostè ha

vengut a dir, perquè s’ha de canviar el REB, s’ha de canviar el

règim de no sé què, s’ha de canviar, quina feinada per als

diputats del Parlament de Madrid! Doncs per això estan, per

això els han elegit; si és justa la mesura, doncs que canviïn les

lleis que faci falta canviar, si no és justa que no es canviïn, però

no és un tema de fer molta o poca feina o d’adoptar moltes o

poques mesures legals.

Jo crec que parlam d’una proposició no de llei absolutament

raonable, que, a més, la varen votar el Partit Popular en el

Consell d’Eivissa l’abril del 2001, com ha recordat la diputada

Sra. Pilar Costa, la varen votar a favor en aquell moment,

perquè en aquell moment interessava perquè demanava que ho

pagàs el Consell d’Eivissa i per tant en aquell moment

interessava; si ara demanam que ho pagui el Govern de Madrid

ja no interessa. Aquest era el moment, Sra. Diputada, aquesta

proposició no de llei que acaba de fer Esquerra Unida i que té

un sentit absolutament social i un sentit, jo diria des del punt de

vista ideològic absolutament light, era el moment d’haver

actuat i haver demostrat que vostès, quan hi ha una cosa que és

justa, una cosa que és normal, que és habitual, la voten a favor

la presenti qui la presenti i, si no, la voten en contra al marge

del partidisme que hi pugui haver darrera. Han perdut aquesta

ocasió i han demostrat, una vegada més, que van amb pinyó fix,

amb una idea molt clara i molt definida i que qualsevol cosa

que vengui del banc de l’esquerra, com més a l’esquerra pitjor,

menys es voten.

Bé, doncs si això és la seva forma d’actuar, perfecte, els

ciutadans de les nostres illes sabran que Esquerra Unida i els

ciutadans immigrants que fa anys que viuen aquí han fet

aquesta proposta, i vostès l’han votada en contra, sense



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 21 / 17 de febrer del 2004 1053

 

arguments de cap tipus, perquè no hi ha cap argument de pes,

perquè ni hi ha un argument econòmic, perquè parlam d’un

número de ciutadans de Ceuta, Melilla, Illes Balears i Illes

Canàries que, home, això traduït a doblers no és significatiu, i

estam parlant, en tot cas, de fer una modificació normativa en

el Parlament estatal, que tampoc no és tan complicat. I això

ajudaria a crear un clima de bona entesa, un clima de

ciutadania, un clima que els ciutadans i ciutadanes que venen

a fer feina aquí, a favor del progrés de la nostra terra, doncs se

sentissin menys discriminats. Com ja s’ha fet, i en això he de

lloar la mesura, la prengués el govern que la prengués, que un

ciutadà que viu aquí quan va a rebre assistència sanitària o dur

el seu alAlot a l’escola, el colAloquen i no li demanen si és de

Marroc o si és d’Alemanya, o no li demanen si té papers o no

té papers. Doncs jo, senzillament, estava demanant el mateix

per una cosa que no és tan important i que no té tanta

importància macroeconòmica, sí la té per a determinades

famílies concretes. Vostès s’han estimat més votar amb vot

ideològic que amb un vot real i normal, doncs això és la seva

responsabilitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, acabat el debat, passam a la votació. Anem a votar.

24, sí; 30, no. Queda rebutjada aquesta proposició no de

llei.

V. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa

d'aplicar el procediment de tramitació directa i per lectura

única al Projecte de llei RGE núm. 604/04, de crèdit

extraordinari per a subvencions electorals.

A continuació, es passa al cinquè punt de l’ordre del dia que

consisteix en l’adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa,

oïda la Junta de Portaveus, de tramitació directa i en lectura

única del Projecte de llei registre d’entrada número 604/04, de

crèdit extraordinari per a subvencions electorals.

Aquesta presidència vol manifestar a la Cambra que abans

de debatre el Projecte de llei procedeix el pronunciament del

Ple de la Cambra sobre la proposta de tramitació directa i

lectura única. Per això deman si qualque grup vol intervenir.

Idò puc entendre que es considera aprovada aquesta

tramitació per assentiment.

VI. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei

RGE núm. 604/04, de crèdit extraordinari per a

subvencions electorals, per tramitació directa i lectura

única.

Passam al darrer punt de l’ordre del dia, que consisteix en

el debat i votació, pel procediment de tramitació directa i amb

lectura única, del Projecte de llei registre d’entrada número

604/04, de crèdit extraordinari per a subvencions electorals.

He de tornar demanar si qualcú vol intervenir.

Per tant, podem passar a la votació directament. Es pot

aprovar per assentiment?

Doncs, queda aprovat per assentiment.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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