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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats començam la sessió plenària

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. 3896/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a ajornament de l'entrada en vigor de la

LOCE.

La primera pregunta RGE núm. 3896/04, relativa a

ajornament de l’entrada en vigor de la LOCE que formula

l’Hble. Diputada Maria López i Oleo del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

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

Sr. Conseller, el Grup Parlamentari Popular vol saber quina és

la valoració que fa el conseller d’Educació i Cultura sobre

l’acord adoptat pel Govern de l’Estat per ajornar l’entrada en

vigor de la LOCE?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

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

valoració negativa de com s’ha tramitat tota aquesta qüestió.

Originàriament s’havia dit que es suspendria la LOCE, que

desapareixeria la LOCE i aquesta és la vertadera intenció, crec

que, del Govern que hi ha en aquests moments. Com que varen

veure que no la podien fer desaparèixer per decret, es varen

plantejar un procediment alternatiu que és mitjançant la

suspensió, o l’ajornament a través d’un decret, venien a

desmuntar el decret dels terminis d’aplicació de la LOCE. 

Per tant, en una situació claríssima de frau de llei varen dur

en marxa aquest projecte. Però és que a més, es varen donar tot

un cúmul d’irregularitats que és important que la cambra

conegui i que els ciutadans de les Illes Balears coneguin.

Primera irregularitat, el tràmit d’informar als consellers i que

els consellers informessin damunt aquest decret de modificació

del calendari no es va produir en forma, va ser una reunió de la

sectorial d’educació absolutament irregular en el seu

plantejament, en la seva convocatòria i en el seu estudi

d’aquesta qüestió. Per si això no fos poc, varen demanar

audiència en el Consell d’Estat, cosa a la qual tenim perfecte

dret com a comunitat autònoma per poder emetre un informe,

per poder fer unes alAlegacions i el Consell d’Estat, com ja he
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explicat en aquesta cambra, ens va atorgar un termini de 4

hores, 4 hores en les quals ens havíem de desplaçar a Madrid,

havíem de veure l’expedient, havíem de fer les alAlegacions i les

havíem de presentar. Naturalment això és un altre frau de llei,

un altre abús de poder, una altra desviació de poder, encara que

aquest no atribuïble directament al Govern, com és natural, si

no és el Consell d’Estat, però tot junt complica la situació i que

els fa tributaris de la interposició de recurs que vàrem posar en

el seu moment aquesta comunitat autònoma davant el Tribunal

Suprem. 

Vàrem demanar també en aquest recurs la suspensió

inaudita parte, és a dir, sense donar audiència a l’altra part, la

suspensió immediata a l’entrada en vigor d’aquest decret i això

ens ha estat denegat pel Tribunal Suprem, però no és el fons de

la qüestió. El fons de la qüestió encara no està resol pel

Tribunal Suprem i que esperam que es pugi produir en un

moment oportú la corresponent resolució. Mentre tant, vull

també subratllar que el Govern de les Illes Balears respectarà

la legalitat vigent i naturalment el curs vinent no aplicarà allò

que estava previst del calendari de la LOCE, perquè

efectivament hi ha un decret del Govern de Madrid que està en

vigor i que suspèn l’aplicació d’aquesta llei i ajorna...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol intervenir la Sra.

Diputada?

I.2) Pregunta RGE núm. 3900/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari

Popular, relativa al programa Un hivern a Mallorca.

Passam a la segona pregunta RGE núm. 3900/04, relativa

a programa Un Hivern a Mallorca que formula la 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.

Voldríem demanar al conseller de Turisme quina valoració fa

dels resultats de les accions portades a terme dins el programa

Un Hivern a Mallorca?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

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

Diputada, efectivament enguany hem recuperat la realització

d’un programa Un Hivern a Mallorca i a més l’hem recuperat

en la gestió que s’havia duit a terme durant moltíssims d’anys

i que era la dels foments de turisme. Han estat més de 120.000

euros d’inversió per a aquest programa d’Un Hivern a

Mallorca, més de 242 activitats a 12 municipis de les nostres

illes que s’han volgut acollir a aquest programa d’activitats que

ha desenvolupat i ha gestionat el Foment de Turisme.

La veritat és que la valoració s’ha de fer sempre en atenció

a quin és el resultat d’aquestes accions, li puc dir que el

comportament que hem tengut durant aquesta temporada baixa,

que podríem qualificar de gener a abril, són les dades que jo li

he donat avui són superiors a les de l’any passat, tan en flux de

visitants a les nostres illes com en ocupació als establiments

hotelers. Per tant, la valoració que n’hem de fer és positiva,

encara que ens costarà recuperar els nivells que vàrem

aconseguir a finals dels anys 90 en allò que fa referència a la

temporada mitja i baixa, sobretot recuperar un poquet la

tradició, la solera que va tenir aquest programa d’Un Hivern a

Mallorca. 

Nosaltres ens sentim satisfets d’haver recuperat aquest

programa, sobretot d’haver-lo recuperat amb l’esperit que

s’havia anat fent durant els anys i que per uns motius o uns

altres es va interrompre la passada legislatura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Nosaltres des del nostre grup amb accions com aquesta

sempre ens tendran en al seu costat, perquè creim que amb

mesures així sí que tornarem tenir, una vegada més, el lideratge

turístic a les nostres illes.

Gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 3892/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a sistemes homologats de qualitat de

l'oferta complementària.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 3892/04, relativa a

sistemes homologats de qualitat per a l’oferta complementària

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. President, señoras y señores diputados. En el

pleno del 18 de mayo el conseller de Turismo explicó en esta

sala el presupuesto que piensa destinar a la implantación de

sistemes de calidad destinados a la oferta complementaria. Una

vez explicado el presupuesto, el Grupo Socialista tiene interés

en conocer ¿qué sistemas homologados de calidad piensa

aplicar la Conselleria de Turismo con el distintivo de calidad

para la oferta complementaria?

Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

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

sistemes que es pensen aplicar són ja coneguts i que empren

determinades empreses com són: SAPE PC, ISO 14001, ISO

9001, E+2, SACU IZT, UNE 81900, OSHAS 18001 i

naturalment totes les certificacions d’AENOR. 

Nosaltres crearem, que supòs que és això al que vostè es

referia, un Pla Pi, segell de l’IQTE, amb un pla de qualitat

destinat a redefinir els requisits més bàsics d’aquest tipus

d’oferta complementària, que entraran a analitzar el seu nivells

de serveis, la qualitat del producte, la relació qualitat-preu, així

com tot un seguit de qüestions relacionades amb la protecció

del medi ambient i amb la prevenció de riscs higiènics i

sanitaris.

Per tant, vostè coneix perfectament tots aquests sistemes

homologats, que per altra banda existeixen i apliquen

moltíssimes empreses i nosaltres volem crear aquest primer

escaló per a l’oferta complementària, tenint present que fins a

dia d’avui no hi ha hagut aplicació dins aquest sector, com a

conseqüència de les dificultats i dels costs que hi ha per accedir

a aquests sistemes i volem donar una primera passa i una

primera empenta a aquestes empreses a través d’aquest primer

segell que nosaltres oferim.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente Sr. Conseller, los

sistemas de calidad homologados y con un reconocimiento

nacional e internacional son: ISO 9000, ISO 14000, referido a

medio ambiente, sistemas de calidad turísticos promovidos por

el ICTE, Instituto de Calidad Turístico de España. FQM, que

es el modelo de calidad basado en la excelencia. Usted está

intentando vender a la opinión pública que la Conselleria de

Turismo va a promover un sistema de calidad en la oferta

complementaria, pero en principio no va a corresponder a

ninguno de estos sistemas antes mencionados. Su intención es

que las empresas implanten un manual de buenas prácticas y

eso será suficiente para que el Govern conceda un distintivo al

establecimiento. 

Esto supone rebajar las exigencias y los compromisos que

se adquieren cuando una empresa decide implantar un sistema

de calidad, cuya primera premisa es una decisión voluntaria,

con un compromiso por parte de la dirección que parte de la

campaña de sensibilización al personal, su formación y la

elaboración de los procedimientos y procesos necesarios para

garantizar que el sistema implantado sea conocido y aplicado

en todo el establecimiento, con el fin último de superar las

expectativas de los clientes, definición del principio de calidad.

Una auditoria realizada por una empresa externa, especialista

en sistemas de calidad, certifica que el sistema está implantado

y se cumplen todos los puntos de la norma, entre ellos los

referidos a los requisitos en las instalaciones y en la

documentación, así como cumplir con los sistemas de análisis

de peligros de control críticos, el APPCC, obligado en todas las

empresas en donde se elaboran y ofrecen servicios de

restauración, o la normativa de la Conselleria de Sanidad a

través del libro azul.

En los medios de comunicación usted habló de que se

exigiría para recibir este distintivo de calidad, limpieza, un

poco de servicio y poco más. La limpieza es una exigencia que

viene establecida por sanidad y el servicio pasa por una

formación y unas condiciones dignas laborales. Explique con

claridad que su intención es cubrir el expediente, diciendo que

se va a trabajar con calidad, sin tomarse en serio este tema e

intentando convencer al sector que participe en una

implantación que no tendrá reconocimiento nacional ni

internacional, lo que supone únicamente un distintivo que

permitirá a la conselleria decir que se está trabajando para

aumentar la calidad.

Nosotros sí creemos en los sistemas de calidad y que son

necesarios...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula l’Hble.

Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, és evident que no ens

hem entès. Nosaltres tenim per costum escoltar la gent i a més,

observar quin és l’aplicació de determinats sistemes i allò que

hem comprovat a l’oferta complementària, especialment a les

PIME i això ens ho han agraït i han valorat, és el poc grau

d’aplicació de tots aquests sistemes de qualitat, pels costs i pels

esforços que això representen a aquestes empreses.

Nosaltres i li ho he dit al principi, no hem renunciat a cap

ni un d’aquests sistemes d’homologació i els intentarem aplicar

a aquestes empreses, però hem de començar de més avall. Hem

de començar d’un primer esforç que nosaltres els hem

d’acompanyar i els hem d’ajudar i jo és la meva manera de ser

i ho farem i no em parli només de neteja. Jo li he dit un parell

de coses més que vostè no haurà volgut escoltar, jo li he dit que

aquests requisits seran de serveis, de qualitat del producte, de

la relació qualitat-preu, de qüestions mediambientals, de

qüestions de riscs sanitaris i higiènics, etcètera.

Jo crec que estam davant una situació que no ha funcionat

a l’oferta complementària, especialment en els petits i nosaltres

volem posar aquells instruments i aquells mecanismes que els

permetin poden començar a funcionar amb sistemes de qualitat

per arribar a aquests objectius finals. Però si no els donam

aquesta primera empenta serà impossible poder-hi arribar i

aquest és el nostre compromís i aquesta és la nostra feina.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 3893/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a crisi econòmica.

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 3893/04, relativa a

crisi econòmica que formula l’Hble. Diputada Sra. Francina

Armengol i Socias del Grup Parlamentari Socialista. Té la

paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

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

interessa conèixer l’opinió del President del Govern de les Illes

Balears de la situació econòmica de les Illes Balears, després

d’un any de Govern del Partit Popular amb majoria absoluta,

ens trobam en els paràmetres econòmics pitjors des de la crisi

del 92, si miram qualsevol dada, previsió de contractació a dos

o tres mesos segons l’INE són les més baixes. Les dades d’atur

són més altes aquest any que l’any passat en la mateixa època.

Les dades d’arribada de turistes el mes d’abril són pitjors. La

pujada del tot inclòs ha estat de forma alarmant i que ha estat

denunciada en diferents ocasions pel Grup Parlamentari

Socialista i el Govern de les Illes Balears no ha fet cap

actuació, basta repassar els mitjans de comunicació d’aquestes

darreres setmanes o basta parlar amb la gent que treballa a la

costa per veure la preocupació que tenen els ciutadans i

ciutadanes de les Illes Balears d’aquesta crisi econòmica que

anunciava l’altre dia el President del Govern de les Illes

Balears.

I ens preocupa què pensa fer el Govern de les Illes Balears

i concretament quines solucions pensa implementar el President

del Govern de les Illes Balears? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Molt Honorable President de la comunitat

autònoma.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i

Palou):

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

Sincerament li agraesc aquesta pregunta perquè com vostè sap

perfectament i hauria de saber perquè s’han produït

rectificacions en aquest sentit, jo mai he anomenat aquesta

paraula, ni aquesta situació a la qual vostè fa referència. Per

tant, vostè no l’hauria de donar per bona, com l’està donant.

Nosaltres allò que sí hem dit és que existeix una situació

econòmica que no és la que desitjam, nosaltres desitjam una

altra situació econòmica per a les Illes Balears i en aquest sentit

a nosaltres ens preocupa que de cara al futur, d’acord amb els

agents econòmics i socials, puguem prendre les mesures que

puguin ajudar a reconduir aquesta situació, que per a nosaltres

és francament millorable i que en qualsevol cas no és la

desitjable.

En qualsevol cas a mi també m’agradaria saber què entén

aquesta diputada per una crisi econòmica, perquè jo crec que

seria interessant saber amb quins termes estam xerrant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc voldria agrair al

President del Govern que es digni a venir al Parlament a

contestar les preguntes que plantejam els grups que estam a

l’oposició, cosa que no ha succeït durant aquestes dues darreres

setmanes, però crec que vostè Sr. President, hagi dit o no hagi

dit crisi econòmica als mitjans de comunicació, basta parlar

com li deia amb la gent del carrer, amb la gent que treballa a la

costa i veure la preocupació que tenen de tenir pitjors

condicions laborals i de futur econòmic que tenien fa un any.

Vostès es varen passar 4 anys des de l’oposició, aquí en el

Parlament de les Illes Balears i des del Govern de l’Estat

dimonitzant totes les polítiques que feia el pacte de progrés,

culpant el pacte de progrés de tots els paràmetres econòmics

que fossin dolents a les Illes Balears. Arriben al Govern fa un

any i vostè anuncia que la gent ja respira tranquilAla pel carrer,

que hi ha un altre clima, que no hi ha crispació i que la gent té

grans esperances de futur i fins i tot, la vicepresidenta del

Govern diu aquí que “a partir d’ara la gent ja menja a les Illes

Balears”. Tota aquesta demagògia que varen fer, Sr. President

del Govern, se’ls està tirant damunt la seva teulada i resulta que

tenim un Govern incapaç de prendre iniciatives de reforma

estructural.

Nosaltres li demanam molt clar, què pensen fer vostès que

són els que governen perquè les coses no vagin a pitjor?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Molt

Honorable President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i

Palou):

Encantat Sr. President, encantat Sra. Diputada de contestar-

li les preguntes, cosa que no va fer el Sr. Antich quan va ser

President d’aquesta comunitat autònoma.

(Aplaudiments)

En segon lloc dir-li que per dia 5 de juliol hem convocat els

sindicats i els agents econòmics a una reunió allà on podrem

exposar, dins la línia d’interlocució que mantenim, quins són

els nostres punts de vista i accions que puguem emprendre

d’acord conjuntament.
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I en tercer lloc i el més important. Mirin, nosaltres el que

volem és tornar a les Illes Balears aquí allà on estaven l’any 99,

volem ser els primers en creació de riquesa, volem ser els

primers en creació de llocs de feina i amb vostès, 4 anys, hem

passat de ser els que menys atur teníem a ser el número 9. De

ser els que més riquesa creàvem a tot Espanya a ser els darrers

i de ser Balears la primera destinació turística a tota Espanya a

ser els quarts. Nosaltres volem, amb l’ajuda del diàleg i dels

agents econòmics i socials, tornar les Illes Balears aquí on els

pertoca, aquí on estàvem.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 3894/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a solució a les dificultats econòmiques.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 3894/04, relativa

a solució a les dificultats econòmiques que formula l’Hble. Sr.

Antoni Diéguez i Seguí del Grup Parlamentari Socialista. Té la

paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No se vaya Sr. Matas, no se vaya. Ha salido corriendo y no

creo que sea tan grave. Me hubiera gustado que estuviera aquí

porque así si hubiera contestado mi pregunta podría llegar tal

vez, con un poco más de esfuerzo y un par de sesiones más al

porcentaje de respuestas que tenía el Sr. Antich en la otra

legislatura...

(Remor de veus)

Yo no le voy a hablar al escurridizo Sr. Presidente del año

99, le voy a hablar del año pasado, le voy a hablar de finanzas

públicas. El año pasado el Sr. Presidente recibió unas finanzas

públicas que acaban de tener la mejor calificación de una

editora externa com era Standard & Poor’s, independiente y

ajena a cualquier gobierno, la mejor calificación. ¿Qué ha

pasado? Pues que en menos de un año nos hemos encontrado

que estamos en una situación muy delicada. No hablo ya de los

18 millones de euros que se han comprometido para Abarca

Sports, calle Pintor Paredes núm. 4, Pamplona (Navarra), para

un equipo ciclista. Los 22 millones para la televisión

autonómica, los 4,5 millones para Costa Nord y por supuesto

los 52 millones que hemos dejado de recaudar con la

derogación de la ecotasa. Aproximadamente unos 100 millones

de euros es lo que nos ha costado este primer año la gestión del

Partido Popular.

Por eso le quería preguntar al Sr. Presidente, parece que ha

sido imposible, tendremos que utilizar el médium, espero, ¿si

la solución es subir al 100% el impuesto de actos jurídicos

documentados?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Economia i Hisenda.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

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

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

Diéguez, aquesta pregunta fa un any l’hagués entesa, jo crec

que du un retard vostè d’un any en fer aquesta pregunta. Aquí

l’única política que s’ha fet de malgastar amb més de 20 anys

d’autonomia i s’ha fet a més amb nocturnitat, premeditació, ha

estat la del seu partit polític quan va governar Balears.

Vostè xerra d’una sèrie d’inversions fetes, d’inversions

rendibles, quan vostès varen seguir una política de rebutjar més

de 55.000 milions de pessetes per a carreteres, que haguessin

duit inversions. Rebutjar inversions en medi ambient com en

tema de dessaladores, que per cert per a Balears eren dolentes

i ara són la solució per a València i Múrcia. Vostès varen

rebutjar aquestes inversions, varen rebutjar inversions en temes

de fonts d’incineració. És a dir, vostès varen malgastar molts de

doblers que s’haguessin pogut invertir a les Illes Balears.

Per tant, vostès són responsables directes de quan parlam

d’aquesta balança fiscal que tenen les Illes Balears respecte

l’Estat, vostès en són responsables directes perquè hi ha molt

més de 100.000 milions que no s’han fet en inversions. I a més

li deia que el malbaratament que va fer el seu partit, és a dir es

va fer, jo li he dit amb nocturnitat, premeditació..., vostès són

responsables de 330 milions d’euros de factures als calaixos, ho

dic amb poc gust perquè no és el meu estil i per això

m’estranya que aquesta pregunta no la fes fa un any.

És a dir, són responsables de 330 milions de factures als

calaixos i deixar factures als calaixos sense crèdit pressupostari

és amagar als ciutadans de Balears allò que gastava el Govern

anterior i per què em deman jo i es demanen els ciutadans de

les Balears, per què s’amagava? Home! S’amagava perquè no

era presentable la forma en què es volia gastar, dic jo perquè no

té sentit que s’amagués. Conclusió Sr. Diéguez, Sr. Diputat,

malbaratament i falta de control el del seu Govern en els

darrers 4 anys passats. Aquest Govern gestiona amb

transparència, sense malgastar i dient als ciutadans la veritat,

cosa que no varen fer vostès.

Parlar d’imposts Sr. Diéguez, crec que és molt poc

eloqüent. És a dir, tothom sap...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Desde luego me ha contestado con

un médium, pero me parece que está en el otro mundo que en

este. Sr. Conseller, yo he hecho una pregunta que era si

consideraban que era una solución el impuesto de actos

jurídicos documentados un 100%. No me ha contestado,

espero, supongo y creo que sí lo van a subir al 100%. Es decir

que a partir de ahora cada vez que constituyan una hipoteca van

a tener que pagar el 100% de lo que pagaban con el Gobierno

anterior y eso que ustedes dicen que son un Gobierno liberal y

que un impuesto no es una solución.
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Y me viene usted ahora que si ha habido tales inversiones,

otras no se recogieron en su momento. Por favor no diga eso,

es un discurso en el que yo no me voy a extender porque no

tengo tiempo. Usted sabe perfectamente que no es verdad, hubo

más que nada un bloqueo económico. ¿Cómo nos encontramos

al cabo de un año, de su Gobierno? Nos encontramos sin los

ingresos de la ecotasa, con una política de gasto público

impresionante en ornato y en promoción de la figura del

Presidente, porque ustedes quieren promocionarlo para enviarlo

a Madrid, quitárselo de aquí, ustedes lo saben, les salió mal la

jugada. Pues lástima.

I.6) Pregunta RGE núm. 3897/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Diego M anuel Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a transport dels esportistes fora de les

seves illes de residència.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 3897/04, relativa a

transport dels esportistes fora de les seves illes de residència,

que formula l’Hble. Diputat Diego Manuel Guasch i Díaz del

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

EL SR. GUASCH I DÍAZ:

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

pregunta va adreçada a la vicepresidenta del Govern, Sra. Rosa

Estaràs. En quina mesura afectarà el Consell Insular d’Eivissa

i Formentera l’actuació del Govern encaminada a abaratir els

costos de transports dels esportistes quan s’hagin de desplaçar

fora de les seves illes de residència?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Rosa

Maria Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. La decisió del Govern, a través de la

Conselleria de Presidència i Esports, de subvencionar el

transport dels esportistes entre illes assumint el 100% dels

costos d’aquests desplaçaments, suposarà en primer lloc

complir el compromís electoral del Partit Popular, materialitzar

idò una de les nostres línies de suport a l’esport i equiparar les

condicions dels clubs i dels esportistes de totes les illes.

El fet de què el Govern pagui aquest 100% en les despeses

de desplaçament millorarà tota l’activitat dels clubs, afavorirà

l’alliberament dels recursos, de tal manera que el consell

insular podrà destinar allò que fins ara donava a altres tipus

d’ajuda. I perquè es facin una idea, a les Illes Balears hi ha

12.000 desplaçaments cada any i això suposarà més o manco

una ajuda d’uns 216 milions de pessetes, 1.300.000 euros.

Pel que fa a Eivissa i Formentera, segons les darreres dades

disponibles, es produeixen uns 4.000 desplaçaments per

temporada o per any i això suposa que el cost assumit pel

Govern serà d’aproximadament 66 milions de pessetes. Per

tant, creim que és una mesura de primer ordre i que ha fet un

Govern popular, en compliment del seu programa electoral.

Gràcies, Sr. President.

I.7) Pregunta RGE núm. 3901/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a despeses de transport dels esportistes

entre illes.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setena pregunta RGE núm. 3901/04, relativa a

despeses de transport dels esportistes entre illes que formula el

diputat Sr. Josep Gornés i Hachero del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Seguint en la línia de l’anterior

pregunta, ens dirigim al Govern per saber quins serien els

avantatges concrets que suposarà per als clubs i esportistes de

Menorca el fet de què s’hagi arribat a aquest compromís per

part del Govern balear d’assumir el 100% dels desplaçaments

per a la pròxima temporada.

Vull recordar que fins ara es cobria només un 35%, era un

cert avantatge, però evidentment la iniciativa presa per part del

Govern de les Illes Balears suposa un increment substancial en

aquest sentit. I voldria transmetre almanco la felicitació del

Grup Parlamentari Popular a aquesta iniciativa que creim que

dóna compliment a una reivindicació llargament esperada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Rosa

Maria Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Tal com acab de comentar a la

resposta anterior, la decisió del Govern suposarà avantatges

importants per als clubs, per a les federacions esportives i per

als consells insulars, així com per als propis esportistes. Pensin

que per exemple els clubs de futbol de tercera divisió destinen

fins un 40% del seu pressupost al pagament d’aquests

desplaçaments i els clubs d’esports més modests poden arribar

a aportar-hi un 70%. Per tant, és evident que tan si parlam de

clubs grans, com si parlam de clubs petits, hi haurà una millora

important en el seu finançament. 

Si anam a l’illa de Menorca, Sr. Diputat, veurem que hi ha

durant l’any, durant la temporada uns 2.200 desplaçaments per

temporada o any i la millora a aquest finançament dels clubs i

federacions suposarà aproximadament 220.000 euros, uns

36.600.000 milions de pessetes. Això significa per als clubs

una important estalvi i a més, una injecció econòmica. Aquesta

ha estat la primera passa que ha donat el Govern cap a les illes

i cap als clubs i els esportistes i la passa següent ha de ser

millorar el finançament d’aquests desplaçaments d’aquests
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esportistes entre les illes i la península. I aquí esperam trobar

l’ajuda del Govern de l’Estat que haurà de ser sensible a

aquesta reivindicació justa i que suposa compensar aquesta

insularitat. I esper que la Presidenta del Consell Insular de

Menorca, absent en aquesta cambra i el President del Consell

Insular d’Eivissa, també absent, ens acompanyin a aquesta

reivindicació, especialment la Presidenta de Menorca que té el

mateix color polític que l’Estat i per tant, té una ideologia

semblant i supòs que podrem aconseguir aquesta segona fase

d’ajudes, tan importants per als nostres esportistes. Gràcies, Sr.

President.

EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir Sr. Diputat?

I.8) Pregunta RGE núm. 3898/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rehabilitació de molins a l'illa d'Eivissa.

Passam a la vuitena pregunta RGE núm. 3898/04, relativa

a rehabilitació de molins a l’illa d’Eivissa que formula l’Hble.

Diputat Sr. Joan Marí i Tur del Grup Parlamentari Popular. Té

la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. MARÍ I TUR (Joan):

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

Sr. Conseller de Medi Ambient, a l’illa d’Eivissa i en concret

al pla de Ses Salines encara es conserven una vintena de molins

aiguaders, molts d’ells en molt mal estat i tres d’ells es veuen

afectats per la futura carretera a l’aeroport i que des del consell

hem fet l’alAlegació pertinent perquè la Conselleria d’Obres

Públiques respecti aquest bé patrimonial tan ric.

Sr. Conseller de Medi Ambient, vostè que és un conseller

que ve sovint a Eivissa i Formentera i per tant, coneix bé aquest

paratge de tants de valors patrimonials i que des del Consell

d’Eivissa i Formentera volem conservar, li volia dir que des del

consell tenim un projecte molt ambiciós que hem batejat amb

el nom d’operació Eolo, ja sap vostè el nom del déu dels vents.

Però és un projecte molt ambiciós i per tant, molt costós i per

això volem tenir el seu compromís solemne davant d’aquesta

assemblea que avui s’acomiada per anar a buscar altres vents,

siguin de n’Eolo o no. 

I li demanam el compromís i la pregunta, quines són les

previsions de la Conselleria de Medi Ambient en relació a la

rehabilitació dels molins d’Eivissa? Moltes 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. Primer

de tot Sr. Diputat, anar a favor del vent, és a dir, no ho dubti,

anar a favor del vent que a qualsevol mariner sempre li va molt

millor.

Per altra part jo crec que la mateixa política que durà arreu

de les 4 illes, és a dir, com té en aquests moments ja enllestit

aquí a l’illa de Mallorca, en aquest cas amb l’Ajuntament de

Palma, un conveni per restaurar els molins d’Es Jonquet i no

podria ser d’altra manera que intentar fer un conveni, dins les

mateixes característiques, per intentar restaurar aquests molins

i més aquests molins que vostè xerra de treure aigua. En tot cas

el conseller que li ratlla va néixer a un espai allà on està

envoltat de molins d’aquests. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. MARÍ I TUR (Joan):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, seguint en

aquesta tònica em permetrà que li recordi un refrany eivissenc,

arribats a aquest moment propers ja els dies de descans, com

diuen els mariners, com diuen els moliners: “mar i bon vent per

a tots”. Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 3884/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a declaracions del director

general de Política Lingüística quant a subvencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la novena pregunta RGE núm. 3884/04, relativa

a declaracions del director general de Política Lingüística quant

a subvencions que formula l’Hble. Diputat Sr. Eduard

Riudavets i Florit del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista. Té la paraula l’honorable diputat.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. Sr.

Conseller, fa uns dies el director general de Política

Lingüística, el Sr. Miquel Melià, va declarar a una emissora de

ràdio, a una emissora local “és una contradicció que aquestes

organitzacions venguin a solAlicitar ajuts a l’executiu i després

el critiquin”, tot apuntant llavors la possible retirada d’ajuts a

les entitats crítiques. Comparteix vostè aquestes declaracions?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, la primera part que vostè

ha llegit de la transcripció és certa, la conseqüència que n’ha

extret, no. Ell no va dir enlloc de l’entrevista, de la qual tenc

còpia, que això significaria la retirada de les subvencions. Per

tant, faig meves absolutament les declaracions del Sr. Melià i

em semblen molt encertades. És òbviament una contradicció,

la qual cosa no vol dir que no tenguin o no puguin tenir dret a

subvencions i que continuïn tenint subvencions públiques, però

és obvi que ens trobam davant una contradicció i que, a més, el

Sr. Melià explicava més endavant en aquesta entrevista que els
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límits han de ser les normes i la mateixa constitució.

Naturalment, els poders públics han de dedicar recursos públics

a actes on no s’ataca la Constitució, on s’actua amb respecte a

la normativa vigent, i aquesta és una de les conseqüències que

s’han duit a terme, però, en cap cas el plantejament de la

conselleria ni el del director general de Política Lingüística és

negar subvencions perquè s’actuï contra la política del Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’honorable diputat.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, no és una

contradicció, és simplement tenir clar que els fons públics que

gestiona el Govern no són fons patrimonials i, per tant, fins i tot

a totes les “daçones” crítiques se’ls ha de donar i tenen tot el

dret del món a solAlicitar. Però aquest no és el problema. El

problema són les paraules contínues del Sr. Melià. Vam

començar aquest període de sessions -ho vull recordar- parlant

de declaracions del Sr. Melià, on se’ns deia que a Menorca

havíem de rebaixar el nivell de català que s’ensenya als centres

del 90 al 50%, també va dir vostè que no havia dit açò, però ho

va dir, estava gravat. Ara ens trobam amb aquesta insinuació,

per a vostè només és una insinuació, per a nosaltres és un fet,

així va sortir a la premsa i coneixent el Sr. Melià, ens ho creim,

que insinuava clarament que no era de rebut que es demanessin

subvencions si era una entitat crítica.

És un tema molt seriós, perquè precisament la imparcialitat

i l’objectivitat en la concessió de les subvencions són

importantíssimes i, com que no són patrimoni de qui governa,

els doblers públics, sinó un patrimoni de tots, tenen tot el dret,

i no és cap contradicció, demanar aquestes subvencions. El

problema és que vostè, contínuament, encara que a una

comissió ens va dir que mai no desmentia, contínuament ha de

sortir a desmentir les declaracions del Sr. Melià, ja en duim tres

o quatre, per no rallar d’altres circumstàncies d’aquest senyor

a Menorca, que en podríem rallar perquè han estat prou

serioses. 

Nosaltres consideram, i vostè ho sap molt bé, que la política

que està duent des de Política Lingüística aquest senyor és

totalment nefasta. Hem demanat moltes vegades, hem dit que

crèiem que era convenient el seu cessament, jo entenc

perfectament que vostè no el cessi, entre d’altres coses perquè

crec difícil que trobés un filòleg, en totes les illes, que volgués

fer aquest paper, i en aquest sentit només li deman una cosa, ja

que no el vol cessar, almenys li demani que abans d’obrir la

boca compti fins a deu. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Naturalment, un dia farem un

monogràfic sobre la utilització dels doblers públics i

l’atorgament de subvencions, avui no ens bastaria, no el temps

meu de les preguntes, tot el temps de les preguntes d’avui per

explicar com s’han atorgat determinades subvencions al meu

departament, a més. Però bé, d’això en parlarem, com dic, un

altre dia.

(Petit aldarull a la sala)

Comprenc molt bé, senyores i senyors diputats, que hi ha

una fixació amb el Sr. Melià. Naturalment, que hi ha una

fixació, i especialment a Menorca. El Sr. Melià els fa mal, els

fa mal, i el Sr. Melià fa una política correcta, que té el suport

complet d’aquest conseller que els parla, i naturalment

nosaltres ens sentim plenament d’acord amb l’illa de Menorca,

amb els resultats que anam obtenint a les eleccions, amb els

tests que anam fent i amb la idea que nosaltres mantenim una

actitud absolutament raonable i que mentre jo dirigeixi aquesta

conselleria, evitarem subvencionar actituds anticonstitucionals,

autoritzar, com es pretenia conferències anticonstitucional,

dirigides a criticar els valors de la Constitució, com va succeir

l’altre dia, i em ratific avui, i, com a exemple ben fresc, d’avui

matí, duc una demostració més, entre moltes que podríem

extreure, del clima que regna a la Conselleria d’Educació:

“Estudi General LulAlià, Universitat de les Illes Balears, Curs

Miquel Costa i Llobera, que comença la setmana que ve.

Professor convidat: Damià Pons i Pons.”

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

I.10) Pregunta RGE núm. 3890/04, de l'Hble. Diputat

Sr. M iquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a nombre de facultatius del

servei d'urgències de Can Misses.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta núm. 10, RGE núm. 3890/04, relativa

a nombre de facultatius del servei d’urgències de Can Misses,

que formula l’Hble. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula

l’honorable diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

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

el passat dia 2 d’aquest mes, a la Comissió no permanent de

Salut jo demana a la consellera quan pensava cobrir el cent per

cent de les places d’urgències a l’hospital de Can Misses, ja

que hi havia una plantilla orgànica de deu facultatius i només

n’hi havia nou efectivament. La consellera em va dir que la

cosa estava tal com se l’havia trobada, que ella n’havia trobat

nou i n’hi havia nou i, per tant, ho considerava cobert. En vista

que això no coincideix amb la resposta que la mateixa

consellera per escrit havia donat a les preguntes d’un altre grup

parlamentari, jo li deman en aquests moments, quants de

facultatius hi havia adscrits al servei d’urgències de l’hospital

de Can Misses quan va prendre possessió l’actual govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Té la paraula l’Hble. Consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

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

Ramon, jo normalment estudio per preparar-me les preguntes,

però per a aquesta he hagut d’estudiar bastant més. Però,

intentem aclarir aquesta situació. Tal com li vaig dir a la

comissió, però bé, li reiteraré. Desembre del 2001, al servei

d’urgències de Can Misses hi ha set places, sis ocupades pels

metges d’urgències i una ocupa per la persona que es dedica a

la unitat d’hospitalització domiciliària, que és allà. Agost del

2002, després de les transferències, nou places, vuit metges

d’urgències, més aquesta persona de la unitat d’hospitalització

domiciliària. Vénen les eleccions, hi ha el canvi de govern.

Juny del 2003, hi ha l’antiga gerent, la Sra. Leciñena, perquè

encara no havia estat cessada, deu places, nou metges

d’urgències i aquesta persona de la unitat d’hospitalització

domiciliària. 1 de juliol, que és el dia en què jo prenc possessió

com a consellera de Salut, hi ha aquests nou metges

d’urgències, més aquesta persona de la unitat d’hospitalització

domiciliària. 31 de juliol, que encara no havia estat cessada -ara

veig que em vaig retardar una mica- la gerent de l’hospital de

Can Misses, la persona de la unitat d’hospitalització

domiciliària passa al SAT, Servei d’Atenció Domiciliària. En

definitiva, hi havia nou metges d’urgències, aquesta persona,

dia 1 de juliol, d’hospitalització domiciliària, i ara, si el que

volem és parlar de quantes persones estan dedicades al servei

d’urgències, li he de dir, com li vaig dir, que hi ha quatre

metges més d’urgències en aquest servei d’urgències.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’honorable diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Consellera, la

plantilla orgànica que vostè es va trobar eren deu metges

d’urgència, la plantilla orgànica que hi ha en aquest moment

són nou metges d’urgència. La plantilla orgànica que es va

trobar el pacte, quan les transferències, era de set metges

d’urgències i una plaça d’aquestes la cobria un metge que feia

altres funcions. O sigui, es passa de sis efectius a crear la

plantilla orgànica de deu. No va donar temps de resoldre que

aquesta plaça es cobrís. Vostès el que han fet és eliminar-la,

realment crec que hem sortit perdent bastant, ha sortit perdent

molt el servei d’urgències de Can Misses, i no em digui que hi

ha un contracte a quatre més, fan un contracte de sis mesos per

suplir les baixes que tendran, les quatre baixes que tendran a

dia 1 de juliol dels que es traslladen a un centre de salut, per

tant, no cobreix més que unes baixes i les cobreix de manera

temporal en sis mesos.

És més, els reforços d’estiu que hi havia cada any, en

aquests moments no s’n sap res. La situació real a urgències de

Can Misses és que amb el pacte s’estava posant al dia, s’estava

ajustant la plantilla orgànica a les necessitat i vostès l’han

reduïda, han tornat enrera el camí que s’havia fet amb el pacte.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Veig que no ens arribarem a aclarir.

Si per a vostès tornar enrera és crear quatre places més o dotar

quatres places més, obrir el centre de salut d’es Viver,

urgències 24 hores, que vol dir també traslladar pacients que

abans anaven al servei d’urgències de Can Misses al centre de

salut d’es Viver, que jo crec que és una bona política, perquè

hem d’acostar la sanitat al ciutadà, si per a vostè anar enrera vol

dir crear quatre places i, a més, augmentar l’assistència urgent,

anam cap enrera, però jo vull anar cap enrera si és així, Sr.

Ramon.

Per tant, crec que feim filosofia. Li ho repetesc, és un tema,

el servei d’urgències, que em sembla sospitós, l’anterior gerent,

la Sra. Leciñena, tenia la plaça al servei d’urgències, i abans de

ser cessada va començar a fer una sèrie de moviments una mica

sospitosos. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

(Remor de veus)

I.11) Pregunta RGE núm. 3895/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a tensions acumulades.

Passam a l’11a pregunta, RGE núm. 3895/04, relativa a

tensions acumulades, que formula -pregaria un poc de silenci,

per favor. Moltes de gràcies- l’Hble. Diputat Sr. Celestí Alomar

i Mateu del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula

l’honorable diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, president. Senyores diputades, senyors

diputats. Després d’un any de comunicació feliç per part de la

Conselleria de Turisme, ara fa una setmana que ens ha canviat

l’estratègia i ha donat un gir de 180 graus, i té l’estratègia d’una

comunicació, no sé si he de dir infeliç, de por, exactament no

sé com l’he de qualificar, però sí que preocupant. Dins aquesta

preocupació m’agradaria que ens pogués explicar el conseller

de Turisme què volia dir la Conselleria de Turisme quan va

transmetre la idea que hi havia tensions acumulades aquestes

darreres setmanes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):
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Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, lament decebre’l, però

ni jo ni cap portaveu autoritzat de la Conselleria de Turisme

s’ha referit a tensions acumulades. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’honorable diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Així, la culpa la tenen els

mitjans de comunicació que publiquen aquesta informació i

posen entre cometes aquesta informació. Molt bé, no em posaré

a discutir si és elegant o no matar el missatger, el que sí li diré

és que vistes les informacions que han sortit els dies després,

efectivament les tensions devien ser molt grosses, perquè vostè

surt a tots els diaris fent unes declaracions dient que la crisi

actual no és de producte turístic, sinó de les Illes Balears, surt

a tots els diaris, no crec que tots els diaris s’hagin equivocat.

Per tant, a mi em va sorprendre moltíssim, perquè després de

cinc anys, i un any concret de govern, de dir que el problema

era la mala imatge que havia creat el pacte de progrés, la mala

imatge que havien donat alguns polítics d’aquestes illes, i que

per això hi havia una crisi de turisme, ara vostè ve i ens diu el

contrari. Ve i diu tot el contrari, cosa que em preocupa.

Em preocupa, no perquè toqui de peus a terra, que això

seria la part més positiva, sinó que em preocupa saber qui li

marca l’estratègia de comunicació i de promoció a vostè, no sé

si és algun empleat que té d’algun majorista de viatges dins

casa seva, però aquesta estratègia d’anar dient pel món, a un

moment en què la situació dels mercats és difícil, que el nostre

producte està en crisi, sense cap dubte no és la millor

estratègia. Sr. Flaquer, crec que vostè ha perdut els papers, crec

que està molt nerviós i crec que vostè no sap exactament qui el

paga, jo crec que el paga la comunitat i no els majoristes de

viatges. Faci l’estratègia que interessa a les Illes, no la que

interessa a algun empleat de la seva conselleria que coincideix

amb els interessos dels majoristes de viatges.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

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

Alomar, he hagut de cercar als retalls de premsa d’on havia tret

vostè aquestes afirmacions. Efectivament, vaig trobar ..., per

cert, no continuï faltant a la veritat, no continuï faltant a la

veritat, vostè parla de frases entre cometes, fals, fals, tot això

que llegiré ara no va entre cometes, no hi ha: “Des de la

Conselleria de Turisme s’insistia ahir a demanar a empresaris

i sindicats del sector molt de seny davant les tensions

acumulades a les darreres setmanes”. No va entre cometes. I ni

jo, ni cap portaveu autoritzat ni cap alt càrrec de la Conselleria

de Turisme ha fet aquestes declaracions a cap periodista. I em

sap greu, és així.

Sr. Alomar, ho ha dit el president abans, no parlam de crisi,

parlam d’una situació preocupant, d’una situació difícil, que

ens ha obligat durant aquests dotze mesos a millorar moltíssim

la nostra imatge als principals mercats emissors, i vostè sabrà

per què hem hagut de fer tota aquesta feina durant aquests

darrers mesos, entre d’altres coses per tot el que vostès havien

malbaratat aquesta imatge als principals mercats emissors. I li

puc dir una cosa, hi ha una substancial diferència entre la

situació d’avui i la situació de fa dotze mesos, la situació és tan

distinta com la que li explicaré ara. Avui, nosaltres estam

recuperant les nostres xifres, hem aturat la caiguda en picat que

vostè va provocar. Per cert, les altres destinacions

competidores es troben en una situació distinta a la nostra, jo

comprenc la seva mala educació, Sr. Alomar, jo intent

contestar-li, per molt que vostè faci.

Una altra situació que ha canviat moltíssim és que avui

estam en condicions d’asseure’ns a una taula amb qualsevol,

amb els empresaris, els sindicats, els majoristes; vostè no es

podia asseure amb ningú. I miri, tenc molt poc temps, no sé qui

em paga, a mi em paga el Govern de les Illes Balears, no els

majoristes, a vostè, sap qui el pagava segurament, i encara se’n

riuen?: els nostres competidors, aquests devien ser els que li

pagaven, a vostè.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

I.12) Pregunta RGE núm. 3899/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a seu de l'Escola Balear de

l'Administració Pública.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta núm. 12, RGE núm. 3899/04, relativa

a seu de l’Escola Balear de l’Administració Pública, que

formula l’Hble. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del

Grup Parlamentari Popular. Té la paraula l’honorable diputada.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

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

primer lloc, voldria agrair la sensibilitat que demostra aquest

govern cap a la resta de les Illes, en aquest sentit, voldríem

conèixer del conseller d’Interior, quines són les actuacions,

quines accions està prenent, està realitzant, perquè es pugui

tenir a l’illa de Menorca l’Escola Balear de l’Administració.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Sr. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):
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Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.

Diputada, com tots vostès saben el gener d’enguany es va crear

l’organisme autònom Escola Balear de l’Administració Pública,

que substitueix i aglutina els antics Institut Balear

d’Administració Pública i l’Institut Balear de Seguretat

Pública. Una de les voluntats d’aquest govern és apropar el

màxim possible l’administració a tots els ciutadans, i en aquesta

línia la Conselleria d’Interior vol que la formació que han de

rebre els nostres funcionaris es faci amb les mateixes

condicions d’igualtat, ja siguin residents a l’illa de Mallorca, a

Menorca o a les Pitiüses. Per aquest motiu, la Conselleria

d’Interior ha encomanat, mitjançant un treball conjunt de la

Direcció General de Projectes i Coordinació, la viabilitat

d’instalAlar una seu de l’Escola Balear de l’Administració

Pública, tant a Menorca com a Eivissa, a fi de millorar tot el

que afecta la formació de funcionaris de la comunitat

autònoma, la formació de bombers, policies locals i personal de

protecció civil. 

Des del mes de juliol fins a la data d’avui, s’han realitzat

aproximadament 25 cursos per als funcionaris i 5 activitats

formatives per a policies locals, bombers i personals de

protecció civil. Amb aquestes xifres pensam que està més que

justificat que Menorca i també Eivissa comptin amb una seu

pròpia que, com ja he dit abans, possibiliti, amb les mateixes

igualtats de condicions, avantatges a tots els funcionaris

d’aquesta comunitat amb independència de l’illa de residència.

II. InterpelAlació RGE núm. 2787/04, presentada pel

Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni de

carreteres entre el Govern de les Illes Balears i el Govern

central.

EL SR. PRESIDENT:

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

consisteix en el debat de la InterpelAlació RGE núm. 2787/04,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni

de carreteres Govern de les Illes Balears-Govern central. En

nom del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

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

primer lloc, dir que el temps de què disposam és molt poc per

a una interpelAlació i són moltes les coses que hem de dir sobre

el ja famós i polèmic conveni de carreteres. Intentaré, per tant,

resumir i, essent sempre respectuós, ser al mateix temps molt

clar per tal de desfer algunes falses interpretacions i algun que

altre engany en torn a aquest tema.

Començaré per aclarir una vegada més la situació anterior

a l’arribada del Partit Popular al Govern el passat 2003. La

situació en aquells moments era d’un absolut bloqueig de totes

les propostes que en matèria de carreteres es presentaven per

part del govern progressista davant Madrid. “Madrid tan sols

paga autopistes i autovies”, supòs que recorden aquesta

consigna que és la que es va llançar en el seu moment, i devora

aquesta voldria colAlocar altres fases més recents com la

d’”exigim lleialtat institucional al Govern central”, una altra,

“les competències en carreteres les té la comunitat autònoma”,

o aquesta altra “correspon al Govern balear decidir la política

de carreteres a les nostres illes”. Supòs que els sonaran perquè

són frases totes elles que darrerament han estat molt habituals

en les seves converses, en les seves declaracions. És clar que

són frases que tenen un significat molt diferent al que es

pensava quan qui governava a Madrid era el Partit Popular. I

els vull recordar que ja en aquells moments, ja en aquells anys,

les competències en carreteres ja les tenia aquesta comunitat

autònoma.

Té, senyores i senyors diputats, autoritat moral per

reclamar, insistentment, lleialtat institucional i respecte a les

competències pròpies del Govern balear, qui anteriorment ha

practicat aquesta mateix lleialtat. Però, mirin per on, vostès,

segurament tendrien alguna virtut, però del que estic segur és

que una d’elles no és precisament la de la lleialtat institucional,

perquè ja es va veure que els va importar molt poc que fos el

Govern qui en aquells moments tenia ja la potestat i la

responsabilitat de decidir quin tipus de carreteres volia per a les

nostres illes.

Ara la truita s’ha girat, i ara què fan vostès?, reclamen allò

que de fet desconeixen, i ho desconeixen perquè en realitat mai

no ho han aplicat que és, com deia, aquesta lleialtat

institucional. Evidentment, és impossible arribar a cap acord

quan una de les dues parts que han de negociar no vol fer-ho,

i això és exactament el que va passar aquests anys, que Madrid,

el govern del PP, no volia saber res del Govern de les Illes

Balears. Per tant, queda clar, de deixadesa els passats anys del

govern progressista, frase molt habitual també entre els

membres del Partit Popular, res de res. I el que sí m’agradaria

que quedàs molt clar, d’una vegada per totes, és que va ser

precisament aquest bloqueig sistemàtic per part de Madrid, el

que va provocar, entre d’altres coses, el retard tant en la

redacció de projectes com en la seva adjudicació.

Però cal recordar que quan parlam de conveni de carreteres

ho feim de dos convenis, en realitat, un del 1998 i un segon,

més segon, d’aquest mateix any 2004, signat, de fet, molt de

pressa, dos dies abans de les eleccions, bé, signat pel Sr.

Cascos, dos dies abans, dia 12, perquè, de fet, la Sra.

Consellera el va signar un parell de dies després, encara que el

butlletí oficial no ho recull així. Faig referència a aquesta

renegociació, perquè gràcies a aquestes fantàstiques i

espectaculars relacions que el Govern balear té o tenia amb

Madrid, vull recordar que vostès mateixos són els que deien

que tenien línia directa, el resultat també va ser, no podia ser

d’altra manera, espectacular. I gràcies a aquest nou conveni,

entre d’altres coses, es va aconseguir clarament retardar els

terminis d’execució de tots els projectes ja que l’inici d’aquest

nou conveni és de gener del 2006 i va fins al 2010.

Contràriament els pressuposts dels diferents projectes hem

pogut observar com s’han reduït dràsticament les quantitats que

figuraven al conveni anterior del 1998. Resulta curiós observar

com paralAlelament els projectes que van sortint a exposició

pública, ho fan amb un pressupost molt superior al que està

previst en aquest mateix conveni 2004.

A més, hem de fer referència a un fet que és patent que ara

sigui polèmic i que és la possible renegociació de l’actual

conveni, i a pesar que des de la conselleria es diu que l’únic

que hem de fer en aquests moments és complir
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escrupolosament el conveni i punt, no hi ha res més a fer,

nosaltres ens demanam a què ve tanta polèmica, perquè si de fet

ja aquest mateix any s’ha renegociat i s’ha modificat el conveni

del 98, creim que no hi ha d’haver cap dificultat per renegociar

i tornar a modificar aquest si així es creu necessari. Arribats a

aquest punt, vull recordar que des de la conselleria darrerament

s’està llançant una campanya de confusions, assegurant que

Madrid no tendrà més remei que pagar tots els projectes,

perquè hi ha declaracions d’alguns ministres assegurant que

l’actual govern socialista complirà escrupolosament els

convenis que ha trobat signat per l’anterior govern de dretes. I

que, per tant, això va en contradicció de les declaracions que

feim des del Partit Socialista, sobre la necessitat de revisar

aquest conveni.

Mirin, senyores i senyors diputats, no hi ha cap contradicció

ni una en aquests fets. Complir el conveni equival exactament

que per part del Govern central es garanteixi l’aportació de 241

milions d’euros que figuren compromesos en el conveni, ni més

ni menys que així, i res més. I dic que és així i res més, entre

d’altres coses perquè la mateixa Sra. Consellera es va

encarregar de beneir aquest fet amb la seva firma, perquè així

ho va deixar firmat en el conveni. Lamentable sense cap dubte

és també el més absolut fracàs, tant del Partit Popular com de

la conselleria i del Govern que, de fet, representa, aquest nou

conveni de 2004, ens referim una vegada més a les

declaracions, optimistes, sense cap dubte més producte d’una

desbocada eufòrica postelectoral que de la realitat, que venien

a dir que a partir de l’arribada novament del Partit Popular al

Govern de les nostres illes s’havien acabat tot tipus de

problemes econòmics a la nostra comunitat autònoma, i ens

preguntam encara en aquests moment on és aquesta

abundància, perquè crec que ni tan sols vostès, que governen,

han estat capaços de trobar ni saben on és aquesta abundància.

La realitat és molt dura, senyores i senyors diputats, perquè

diu tot el contrari, el nou conveni és un fracàs perquè no aporta

al seu finançament ni un sol euro més del que ja estava previst

en el conveni del 98, ni un sol euro més, i això és una clara i

evident prova del poc pes específic del seu partit i del seu

govern enfront dels seus propis companys de partit al Govern

de Madrid en aquells moments.

Saben vostès quin ha estat el resultat visible, a més d’aquest

fracàs a què ens estam referint? Idò ha estat, a més, la inclusió

de nous projectes que no figuraven a l’anterior conveni i que,

de fet, ni tan sols figuraven als programes electorals del Partit

Popular.

I, com a darrera característica remarcable, crec que val la

pena assenyalar la nulAla capacitat del seu govern i del seu

partit per negociar i arribar a acords. Ara, amb un govern

socialista es demostra clarament l’absoluta manca de capacitat

per assolir acords, capacitat aquesta que abans tant ressaltaven

com a virtut del seu partit, ara crec que és l’hora de demostrar

aquesta virtut, ara que el govern de Madrid no és del Partit

Popular, ara que qui govern a Madrid és el PSOE.

Bé, una vegada feta aquesta exposició dels fets, voldria

deixar algunes preguntes a la Sra. Consellera, preguntes

realment senzilles i de les quals esperam, també, respostes

senzilles.

La primera és si té el Govern i la conselleria intenció i

voluntat real de negociar en torn al conveni 2004. I feim

aquesta pregunta perquè la setmana passada, la mateixa

consellera va dir en aquest parlament que tenia molts assumptes

pendents amb la ministra de Foment, i entre aquests hi havia el

conveni de carreteres, quan per un altre costat la realitat és que

vostès no s’han reunit amb Madrid per revisar el conveni, més

bé el que fan és tot el contrari, i continuen amb tota la

tramitació del projecte sense cap contacte amb Madrid. Per

exemple, i sense anar més lluny, ahir mateix es va iniciar

l’autovia Inca-sa Pobla, projecte, per cert, i aquest

concretament, en el qual el Grup Socialista està clarament en

contra de la proposta que defensa el Partit Popular.

En segon lloc, li preguntaríem també si entenem des de la

conselleria que Madrid i el Ministeri de Foment són els seus

socis en aquest conveni o si, al contrari, el que pensen és que

són uns enemics molestos i que cal llevar-los d’enmig.

I en tercer lloc, vists els projectes que es van fent públics i

els seus elevadíssims pressuposts, com pensa la conselleria fer

front al finançament d’aquests pressuposts. Cal no oblidar, i

que vagi com a exemple, que el total del conveni són 241

milions d’euros, que un sol dels 19 projectes que figuren lligats

a aquest conveni té un cost, i està en exposició pública, de 102

milions i, per tant, tan sols queden 138 milions per a la resta

dels 18 projectes d’aquest conveni.

Finalment, volem preguntar-li que, tenint en compte que

actualment les competències en matèria de carreteres són dels

consells, per quin motiu no figuren els consells de Menorca i

d’Eivissa i Formentera com a integrants de la Comissió mixta

de seguiment i control d’aquest conveni.

I per acabar, ara sí, seguim amb aquesta mateixa

incongruència, perquè li demanaríem per què la titularitat

d’aquestes infraestructures, una vegada acabades, serà del

Govern i no dels consells que, repetesc, tenen les competències.

Com que veig que ja se m’ha acabat el temps, tan sols dir

que estarem atents a les seves respostes i al segon torn, al de

rèplica, podrem continuar parlant del tema del conveni de

carreteres. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Té la paraula l’Hble. Consellera

d’Obres Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGES I TRANSPORTS (Margarita Isabel Cabrer i

González):

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

interpelAlació presentada pel Grup Parlamentari Socialista és

una interpelAlació que pot ser definida de moltes formes i amb

molts de qualificatius. Per ser fina, diré que és una

interpelAlació on el Partit Socialista desperta d’una llarga

letargia i després de cinc anys, per primera vegada, mostra

interès en els doblers del conveni de carreteres, cinc llargs anys

que varen suposar una pèrdua econòmica per a les Illes Balears

de més de 40.000 milions de pessetes, una herència a l’actual
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govern que només ens quedaven 16.000 milions de pessetes i

ara els interessa el finançament del conveni. Realment és

bastant cínic pujar a aquesta tribuna i parlar dels doblers del

conveni, sobretot quan en el que duim d’any hi ha més de 60

morts a les nostres carreteres.

(Aldarull a la sala)

Cínic perquè durant cinc anys els va ser exactament igual si

els ciutadans perdien els doblers de Madrid, cap esforç per

recuperar les anualitat, cap esforç per fer una obra. L’excusa

política i demagògica era una i és una que s’ha tornat a dir aquí:

“ens obliguen a fer autovies”. La realitat una altra, enganyant

com sempre als ciutadans, perquè jo vull que em contestin avui

moltes preguntes. Conveni de l’any 98...

(Remor de veus)

Variant de Manacor, previst en el conveni que es fessin les

obres l’any 2000...per favor Sr. President demanaria poder

xerrar.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, un poc de silenci per favor.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Variant de Manacor, prevista en el conveni que es fessin les

obres l’any 2000, el Govern havia de fer el projecte, on està?

És potser una autovia? No senyores diputats, és una carretera

d’un carril per sentit. Variant de Sant Llorenç, previst començar

les obres en el conveni l’any 2000, on està senyors diputats? La

variant de Ferreries, previst que es comencessin les obres l’any

2000, es va fer el projecte i es va entregar en el ministeri com

era l’obligació del Govern? No senyors diputats per Menorca.

I podem seguir, variant de Son Servera, condicionament

Eivissa-Sant Josep, desdoblament segona ronda d’Eivissa,

ronda sud de Ciutadella. Cap d’aquestes actuacions és una

autovia, els doblers hi eren, sortien cada any en els pressuposts

generals de l’Estat i el Govern no era ni capaç d’entregar els

projectes. La meitat del conveni, eren i són actuacions viàries

d’un carril per sentit, que podrien estar ja fetes sense necessitat

de fer cap autovia. 

I no només no es fan sinó que a més es deixen perdre cada

anualitat del conveni. I arriba el nou Govern dia 1 de juliol i fa

la primera comissió de seguiment del conveni el mateix mes de

juliol i ens donam compte de la gravetat real del problema, que

només ens quedaven 16.000 milions de pessetes. Des del

primer dia que el President va tenir l’audiència amb el ministre,

on jo hi era present, ens marcam com objectiu recuperar els

doblers i a més de recuperar els doblers, aconseguir equiparar-

nos amb les Illes Canàries en dos aspectes, tenir encomana de

gestió i aconseguir doblers per a expropiacions, dos aspectes

que el conveni del 98 no contemplava. I començam una

negociació gens fàcil perquè som molts de doblers i a part,

començam a treure els projectes tots endavant, redacció,

informació pública, alAlegacions, Comissió Balear de Medi

Ambient, licitació i demostram al ministeri que Balears és

capaç, igual que Canàries, de treure les coses endavant. I

aquesta agilitació va ser fonamental per aconseguir el nou

conveni. El nou conveni va ser redactat conjuntament amb el

ministeri, vaig tenir moltíssimes reunions, es va informar per

l’advocacia de l’Estat, pel Ministeri d’Administracions

Públiques, pel Ministeri d’Hisenda, va passar per la intervenció

general de l’Estat, es va fiscalitzar, va anar a comissió delegada

d’assumptes econòmics, a comissió de sotsecretaris i finalment

es va aprovar per Consell de Ministres. Una multitud de

tràmits, que li puc assegurar que més d’un dia eren les 11 del

vespre quan sortia de la conselleria. 

I què vàrem aconseguir? Tres coses. Primer recuperar els

doblers, el més important sense cap dubte, que Balears tengués

allò que vostès havien perdut irresponsablement per les seves

baralles internes de sempre. Mantenim el conveni del 98 fins

l’any 2005, fins i tot intentarem recuperar l’anualitat de l’any

2003 i aconseguim un altre conveni fins l’any 2010. Per tant,

som molts més euros dels que vostè ha dit. Segon, l’encomana

de gestió com Canàries, la possibilitat de licitar nosaltres les

obres i a més, poder anticipar els doblers del conveni que

anirem recuperant cada any via transferència de capital. I

tercer, doblers per pagar les expropiacions. En el conveni del

98 totes les expropiacions les pagava el Govern, ara no. Com

a mínim tenim una partida inicial de 34,5 milions d’euros, més

de 5.000 milions de pessetes. I a part en el conveni hi ha un

representant del consell insular a la comissió de seguiment per

és allò que vostès varen acordar a la conferència sectorial de

carreteres dia 12 de febrer del 2002 el Sr. Quetglas, el Sr.

Antoni Pascual, la Sra. Barceló i el Sr. Vicent Tur, que hi

hagués un representant dels consells insulars i que fos el

Consell Insular de Mallorca.

Aquest conveni signat per aquesta consellera, els ho dic ara,

no és que n’estigui orgullosa sinó que n’estic orgullosíssima

d’haver participat en la seva elaboració i en la seva firma. I

mentre negociàvem el conveni, tots, absolutament els projectes

de totes les illes comencen a caminar. A dia d’avui tots han

estat redactats i ja han sortit tots a informació pública, hi ha 7

obres començades: Eivissa-Sant Josep, variant de Llucmajor,

variant d’Inca, Arenal-Llucmajor, ronda sud de Ciutadella,

tercer carril de l’autopista d’Inca i Inca-Sa Pobla. La resta de

projectes, o estan a punt d’adjudicar-se, de licitar-se, o d’acabar

la informació pública.

Senyores i senyors diputats, en 11 mesos no es pot demanar

molt més a una conselleria, un nou conveni i totes les obres

començades o en tramitació avançada i tot això amb una

pressió política important, amb multitud d’alAlegacions, per cert

convendria que diguessin alguna cosa de les falsificacions i

usurpacions de personalitat, dimarts passat eren 5 i ara són 7 els

ciutadans manipulats i falsejats. I a més, d’Inca-Sa Pobla que

ahir vàrem començar les obres, tenim 1.592 alAlegacions que

correus ens ha tornat per desconeguts, direccions incorrectes o

absents que varen demanar a Correus que ho tornessin enviar.

Ho han tornat enviar i de les 1.592 no n’hem aconseguit

notificar cap i sap per què? Perquè a Algaida no existeix el

carrer Peón, ni a Llubí existeix el carrer Guillem Galmés, o el

carrer Joan Alcover, l’Ajuntament de Llubí encara no ha fet cap

carrer dedicat a Joan Alcover. A més d’aquestes 1.592, hi ha

1.499 cartes que es varen haver de notificar a l’Ajuntament de

Campanet perquè les alAlegacions no tenien llinatges, ni carrer,



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 36 / 15 de juny del 2004 1615

 

ni població i ho vàrem enviar a l’ajuntament perquè allà es va

fer el registre d’entrada dels suposats alAlegants que no ens

posen les seves dades. 3.091 de l’Inca a Sa Pobla rares i a més

7 falsificacions denunciades per particulars. Un exemple clar

del que és la democràcia i la llibertat per als antiautovia i una

mostra de què el Govern va pel bon camí.

Bé i passen les eleccions generals, guanya el PSOE i canvia

el color polític de l’Administració de l’Estat. El vespre de dia

14 de març el Sr. Antich comença a amenaçar, no tenien ni

President de l’Estat, ni ministre i el Sr. Antich treu el cap com

una tortuga, es pensa que serà ministre de Foment i ens diu que

ens oblidem de les carreteres, que el conveni es renegociarà i

es farà allò que ell digui. Tot un tarannà i nosaltres això del nou

tarannà ja ho vàrem viure 4 anys i ho tenim clar això del

tarannà, no és veritat? El President Jaume Matas el convida a

un dinar i davant la nova situació política li proposa un acord,

nosaltres ajornam la carretera Inca-Manacor a canvi de no tenir

problemes en el conveni i a canvi d’aconseguir més

finançament. El Sr. Antich ens diu que ja ens contestarà, però

amaga un altre pic el cap i no diu res més. Després la

Presidenta del Consell de Menorca ens fa una roda de premsa

i fa por als menorquins dient que el Govern no vol fer la variant

de Ferreries, es crea una plataforma a Menorca a favor de les

carreteres. És tal el cinisme que la veritat ja és perquè les parets

ho aguanten tot, perquè aquesta variant que tant defensa la Sra.

Barceló, a la conselleria no hi havia ni projecte redactat i això

que s’havia programat en el conveni començar les obres l’any

2000. El projecte ja està redactat i acabada la informació

pública i si el ministeri ens fa l’encomana de gestió, nosaltres

licitarem les obres.

Després ve el ministre d’Administracions Públiques, el Sr.

Sevilla i diu a Balears públicament que el conveni de carreteres

es complirà i diu: “las carreteras en Baleares llevan

demasiados años olvidadas”. Sense comentaris. Després la

ministra de Foment compareix en el Congrés, el Sr. Antich una

altre pic com una tortuga torna a treure el cap i ens diu que la

ministra diu que es renegociarà el conveni. Tanta sort que la

compareixença de la ministra queda enregistrada en el Congrés

i podem veure un altre intent d’engany, la ministra el que havia

dit és que el conveni es renegociaria, si així ho vol la comunitat

autònoma. El Sr. Antich torna amagar el cap i el dia de la

jornada de reflexió, com que feia molta calor, torna a treure el

cap ens fa saber que té reunions clandestines amb la ministra i

que el conveni no té finançament, que és el que vostès

denuncien ara. I jo els deman, és cert que el Sr. Antich té

reunions clandestines amb la ministra?

(Remor de veus i rialles)

No, no és molt important això senyors diputats. Diu la

veritat quan posa en boca de la ministra que no hi ha

finançament, o s’ho inventa com la compareixença de la

ministra? Qui és el representant davant el ministeri de la

posició del Govern quant al conveni, el Sr. Antich o aquesta

consellera? Em contestin per favor.

I jo els vull dir vàries coses. Primer, els agradi o no el

Govern de les Illes Balears representa els ciutadans d’aquestes

illes per una ampla majoria i amb un programa electoral clar i

concret. Segon, el conveni de l’Estat està fiscalitzat i figura

cada any en el pressuposts generals de l’Estat fins l’any 2010,

és un conveni fiscalitzat amb partida pressupostària, no com va

fer el Sr. Borrell que encara ho recordam. Tercer, les seves

visites clandestines estan perjudicant els interessos de la

majoria dels nostres ciutadans de les Illes Balears i els deman

formalment que aturin de fer visites clandestines perquè vostès

no són els representants de la Conselleria d’Obres Públiques....

(Aldarull a la sala)

És la veritat. Quart, dia 19 d’abril vaig enviar una carta a la

ministra, primer per fax i després per correu amb justificant de

recepció que diu així: “Excelentísima Sra, en virtud de su

reciente nombramiento como ministra de Fomento quiero

darle mi más cordial enhorabuena, deseándole toda clase de

éxitos en su gestión, esperando poder colaborar estrechamente

en cuantos proyectos comunes afecten a esta comunidad

autónoma y a su ministerio, en aras a los intereses de los

ciudadanos de nuestra comunidad. Aprovecho estas lineas

para solicitarle, a la mayor brevedad, posible poder mantener

una reunión a fin de exponer la situación actual y las

necesidades de futuro. Reiterando mi felicitación quedo a la

espera de sus noticias.” Resulta sospitós que amb la mateixa

carta la ministra d’Habitatge no va tardar ni 15 dies en

contestar-la per escrit, telefonar-me i donar-me hora. I la

ministra de Foment no ha dit res, ni tan sols m’ha donat les

gràcies per l’enhorabona. I en canvi vostès ja s’han reunit, pel

que es veu, dues vegades amb ella. O sigui que no és un

problema de temps el motiu de perquè no em rep la ministra,

gran tarannà. I el més gran i més cínic és que em diuen avui que

convendria que em reunís amb ella, més val no afegir res més

i continuar fent feina.

En definitiva i ja per acabar Sr. President, la conselleria

renegociarà el conveni si és que algun dia puc fer una visita, no

clandestina, per millorar el finançament del conveni.

Exactament igual que ens consta que està fent Canàries. Volem

el mateix que Canàries i esper que vostès no neguin que tenim

dret a refinançar el conveni com ho estan fent les Illes Canàries.

Ja li vàrem fer l’oferta al Sr. Antich, el ministeri està obligat a

complir el conveni i fins ara totes les obres que ha licitat el

ministeri, no la comunitat, a l’anterior legislatura s’han licitat

superant el pressupost que figura en el conveni. Maó-Fornells,

el ministeri ha pagat més del triple del que estava en el conveni.

El mateix a Eivissa-Sant Josep, o Palma-Son Ferriol. Mai

vostès varen denunciar...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Sí ja acab. Del poc que es va fer del conveni, que el

pressupost de licitació era major. Si vostès no varen tenir

problemes quan es varen licitar aquestes obres, esper que ara

no siguin els causants d’una mala relació amb el Ministeri de

Foment i que baix cap concepte vull. A més del conveni de

carreteres tenim pendent el conveni del tren, que ja comença a

ser hora perquè ja fa dues vegades que aquest Parlament ha
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aprovat el mateix, la declaració de servei públic amb la

península i el descompte del 50%. I ja per acabar, crec que

aquesta interpelAlació és moralment impresentable i hagués

estat millor que la fessin a la ministra perquè almanco em donés

hora.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida-Els Verds

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

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

primer lloc he de dir dues coses, evidentment Sra. Consellera,

avui vostè ha estat fina, no em vull imaginar quan estigui

realment exaltada perquè francament consider que la seva

finesa ha estat demostrar que com a consellera ha fet una

qüestió insòlita en aquesta cambra que és primer lloc fer

preguntes a l’oposició, quan és vostè qui ha de respondre. En

segon lloc fer acusacions a l’oposició, fent una sèrie de

qüestions que no sé que tenen a veure. I en tercer lloc ha fet

demagògia d’un tema molt important com són els morts a les

carreteres. Sra. Consellera, els morts a les carreteres aquí des

del nostre grup vàrem demanar una comissió precisament per

estudiar les causes de sinistralitat i cercar mesures i vostès, el

seu grup, va dir que “no da a lugar”. Per tant, faci el favor de

no fer demagògia d’aquest tipus de coses que són prou serioses.

(Remor de veus)

Per tant, insòlit Sra. Consellera, vertaderament insòlit...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor. Sra. Rosselló, vostè està per

fixar posició, li ho record, no és l’interpelAlant, o després la

consellera li haurà de contestar a vostè i després anirem a...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Pot continuar.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Bé aquest conveni de carreteres i em referiré al darrer, ja

que és el que es va firmar dia 12, el va firmar el Sr. Álvarez

Cascos dia 12 de març, idò precisament tan per la forma com

pel contingut i el finançament, nosaltres entenem que s’hauria

de renegociar el més ràpidament possible perquè s’està

hipotecant, com hem dit en moltes ocasions, el futur immediat

territorial i ambiental de les illes, així com també hipotecant els

pressuposts d’aquesta comunitat per molts d’anys.

Parlem de les formes. La signatura del darrer conveni es va

fer de la manera típica, sense manies per part del Partit Popular,

com ha entès i entén el que han de ser les relacions

institucionals, és a dir, assegurar-se els interessos partidistes o

particulars. És així com el Partit Popular entén la política, el

poder i els actes corresponen precisament a aquesta forma de

funcionar. Poc respecte a les formes institucionals, un conveni

signat precisament dos dies abans de les eleccions, un Govern

que quasi es troba en funció, entenem nosaltres, que s’ha de

limitar a fer despatxos ordinaris dels assumptes públics i no a

qüestions tan importants. I sobretot suposam que això es va fer

per motius electorals i perquè la validesa del conveni, com

vostès tots saben, és relativa. Un conveni no és una llei, un

conveni no és un acord que ferma sinó precisament és un acord

entre dues institucions que és un acord d’intencions i en aquest

sentit no és obligatori i es pot revisar i tot depèn, evidentment,

de la voluntat que puguin tenir les dues parts.

Demostra per altra banda, en el nostre entendre, també unes

formes d’entendre la desesperació per voler deixar un conveni

el més tancat possible i vendre a la població que és un model,

o un conveni inalterable que no es pot modificar gens ni mica,

quan això no és cert. Vull dir que tothom sap què és un

conveni. És a més molt poc respectuós amb el debat social i

evidentment amb el clam important d’una part de la ciutadania.

És un conveni per tant, que nosaltres entenem que no només ha

de ser revisat, sinó que s’ha de reorientar, modificar i demanam

que es faci de la manera més ràpida possible perquè la política

dels fets consumats no sigui el que ara és i que de fet és així

com vostès funcionen. Però parlem del contingut d’aquest

conveni. Una part dels projectes del conveni, ja li hem dit

també en moltes ocasions, són insostenibles a nivell territorial

i a nivell ambiental i no solucionen precisament el problema

que tenim en aquestes illes, no solucionen el problema de la

densitat de trànsit de cap manera.

Per altra banda l’objecte del conveni, o una part és fer

autopistes, autovies i carreteres d’interès general, quan no hi ha

ni una planificació global, no hi ha ni tan sols justificacions

tècniques i de política de mobilitat clara i allà on no s’han fet

estudis alternatius menys impactants i que nosaltres entenem

que són absolutament necessaris. Però per altra banda i anem

a parlar de formes, de continguts i anem a parlar del

finançament del conveni i del calendari. Aquest conveni s’està

incomplint totalment, quan vostès parlen de compliment de

conveni són els primers que l’incompleixen i l’incompleixen en

dos aspectes bàsics per a vostès, un és el tema del finançament

i l’altre és el tema del calendari. El primer lloc el conveni és del

2006 al 2010 i precisament el Govern ja ha iniciat moltíssimes,

vostè mateixa ho ha dit, moltíssims de projectes i alguns

exemples li podria donar, autovia Inca-Sa Pobla, la licitació

que posa el conveni és del 2007 i les obres es començaran el

2008 i el 2010, però ja s’ha licitat i ja han començat.

Palmanova-Peguera, la licitació diu el conveni que ha de ser el

2007, les obres en el 2008-2010 i precisament divendres

aprovaran el projecte, segons ens consta pels mitjans de

comunicació. Les carreteres d’Eivissa, què li he de dir de les

carreteres d’Eivissa? Idò tres quarts del mateix, totes elles estan

previstes per licitar-les a partir del 2006 o 2007 i precisament

ja totes estan licitades.

Per tant, veim que s’incompleix el conveni pel tema de

calendari a més, s’incompleix pels temes de finançament. El

tema de finançament, vostès que tanta preocupació tenen s’ho
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haurien de repensar molt perquè precisament les mateixes obres

que li he dit, les mateixes d’Eivissa per exemple, el pressupost

que consta en el conveni, en el pressupost pel qual ha sortit a

exposició pública no té res a veure, no multiplica per cinc, sinó

que són 15 o 20 vegades molt més gran. La qual cosa això

significa que segons allò que diu el conveni qui la de pagar és

el Govern de les Illes Balears perquè diu que tot allò que

supera el muntant que no està posat en el conveni ho ha de

pagar el Govern de les Illes Balears. Jo sí que demanaria,

almanco des del nostre grup voldríem saber, com es pagaran o

es pensen finançar aquestes actuacions, que a part de ser

irresponsables a nivell social i a nivell ambiental, també ho són

a nivell econòmic i que posen en perill i hipotequen els

pressuposts d’aquesta comunitat. Ens agradaria que ens

contestés això i no altres coses. Ens agradaria saber si això és

possible perquè no sé...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Rosselló, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Vaig acabant. Volem saber què espera a aquesta comunitat

respecte allò que són els seus propis pressuposts, perquè ara per

ara i com dic, així com estan les coses i així com està la realitat

és incompliment de conveni per una banda, tan en calendari

com en pressupost. I en segon lloc, qui ha de pagar el

finançament d’aquestes obres és la comunitat autònoma i no

sabem com pensa pagar-ho.

Per tant, per acabar nosaltres des del nostre grup creim que

aquest conveni s’ha de renegociar, ho tenim claríssim, creim

que determinades actuacions no s’han de dur a terme de cap de

les maneres i a més, demanam i si és possible, exigim, que hi

hagi una reunió de la comissió bilateral mixta de programació,

seguiment i control per tal de què puguin saber els ciutadans

d’aquestes illes realment quines autopistes i autovies es pensen

dur a terme, qui les pagarà i sobretot si realment serà un

conveni que es reorientarà cap altres actuacions que no siguin,

com dic, tan impactants, tan econòmicament inviables i que

sobretot, no solucionen senyores del PP els problemes que

tenim en aquesta comunitat i que són dos respecte mobilitat. El

gran número de cotxes que hi ha a les nostres carreteres i en

segon lloc, el gran nombre d’accidents que evidentment

s’arreglen de maneres diferents i que evidentment no són

únicament fer autopistes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia

Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per fixar

posició des del Grup Parlamentari del PSM, dir clarament que

estam en contra del model de carreteres que han aprovat el

Partit Popular i Unió Mallorquina. Aquest conveni de

carreteres entenem que s’hauria de renegociar ja que la passada

legislatura va ser totalment inviable per part de l’oposició del

Partit Popular de Madrid en fer qualsevol canvi en el model de

construcció de carreteres que proposava el Govern legítim de

les Illes Balears. 

En aquests moments hi ha un Pla de carreteres, aprovat de

presa i corrent a instàncies del Partit Popular per una altra

institució que és la competent, el consell insular i mentre tant

el consell insular es veu obligat a haver de pagar unes

carreteres de màxima importància, hauríem d’haver començat

per aquí, com és la PM-715, que no va ser inclosa en cap

moment en el conveni de carreteres perquè des de Madrid es

volia fer una autopista i no es va admetre el desdoblament.

Nosaltres estam totalment a favor de què es renegociï aquest

conveni per sobretot canviar el model, estam d’acord sempre,

no és que sigui justament d’ara, sinó que el PSM sempre ha

estat en contra del greu impacte social i mediambiental que

suposa la construcció d’autovies, creim que no és la solució.

Per tant, aquest model de conveni de carreteres que s’ha

aprovat i es va signar a finals de la legislatura passada per part

del Govern de l’Estat, no és el nostre model ni hi estam a favor.

També s’ha de dir que aquest model ha rebut una forta

desqualificació per part de la ciutadania, baldament es vulgui

menysprear per part del Govern. Hi ha hagut molta gent que ha

sortit i s’ha manifestat en contra que no vol aquest model de

carreteres i basta veure com exemple l’alegria que va causar

quan es va anunciar que es faria una aturada a la prolongació...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni Sra. Maria Antònia Vadell. Pregaria un poquet de

silenci per favor, per favor. Continuï.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Deia que la ciutadania va estar molt

contenta quan el Govern va anunciar que s’aturaria, que faria

una aturada en el tema de la construcció de l’autovia d’Inca fins

a Manacor perquè no estava en absolut d’acord amb aquest

model. Hem de dir però que la proposta que va fer el Sr. Matas

al Sr. Antich, proposant-li que descartaria aquesta autovia a

canvi de què se fessin totes les altres, tampoc no és el nostre

model. Entenem que s’ha de renegociar tot el model de

carreteres ja que és un model exagerat per a les dimensions de

l’illa i que no resol els problemes d’accidentabilitat, ni tampoc

resol els problemes del medi ambient.

Jo demanaria a ambdós partits, el que governa aquí i el que

governa a Madrid, que posessin fil a l’agulla, que no fessin del

tema un partit de ping-pong, allà on les pilotes de vegades estan

a Madrid i de vegades aquí, que es posessin d’acord i que

sobretot que els ciutadans de les Illes Balears no hi sortissin

perdent perquè lamentablement hem de dir que moltes vegades

els partits estatals se’n recorden de les Illes Balears quan estan

a l’oposició i els ciutadans de les Illes Balears són els que hi

surten perdent. Estam a favor de què el finançament sigui el

més ample possible i el més alt possible per a les

infraestructures de les Illes Balears, anam molt mancats. Però

també estam a favor d’un model respectuós amb el territori i

respectuós amb el medi ambient. 
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Esperarem la moció del Grup Socialista, però dir una

vegada més, que estam a favor de que es renegociï el conveni,

de què s’eliminin d’aquest conveni de carreteres tot el que

significa autopistes i autovies pel greu impacte que suposen

damunt el territori.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula el Sr. Joan Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Una de

les màximes prioritats d’aquest Govern del Partit Popular és

executar totes les actuacions del nou conveni de carreteres que

es va firmar dia 12 de març entre el llavors ministre de Foment

Sr. Álvarez Cascos i l’actual consellera d’Obres Públiques del

Govern balear, per què? Perquè partim de la base que és

absolutament necessari, primer millorar la mobilitat de tots els

residents i turistes de les nostres illes, això implica més

seguretat, més rapidesa i més comoditat. Segon, millorar el

transport a una comunitat que és eminentment de serveis, tenir

bones línies de comunicació viària és condició sine qua non per

apostar pel creixement econòmic i per la creació de riquesa.

Tercer, reduir els accidents. 

En definitiva, adaptar les nostres carreteres a les necessitats

reals i no, com sol fer l’esquerra, adaptar les necessitats reals

a les carreteres actuals. Evidentment l’execució d’aquestes

obres té un cost en la violació de la propietat privada dels

nostres ciutadans, això no s’ha d’obviar. Per això és essencial

que en expropiar el Govern tengui sensibilitat per no només

pagar el preu de mercat, sinó que pagui un plus pel fet d’obligar

als seus legítims propietaris a vendre, moltes vegades sense

voler. Aquest Govern vol que en 4 anys bona part i a ser

possible totes les infraestructures que es contemplen en aquest

conveni siguin una realitat per dotar la nostra comunitat d’unes

carreteres, almanco com les que veim per la península.

Solucionar els nostres problemes viaris per 20 o 30 anys.

Mentre uns fan renou apelAlant a models i més models, uns

altres fan i callen. Mentre uns automodelen la seva personalitat

descobrint valors agrícoles i rurals quan no saben res de fora

vila, ni tampoc no hi han fet feina mai, uns altres fan i callen.

Hem perdut massa temps en discussions estèrils, és hora de

treure els projectes i passar a l’execució, uns projectes també

respectuosos amb el medi ambient i que acabats ens donaran

més qualitat de vida. Un repàs a les infraestructures ja

començades ens donarà una idea de com és possible

compaginar bones carreteres, això és més qualitat de vida i

medi ambient. Ser respectuosos amb la natura, al mateix temps

que ens adaptam a les necessitats reals del trànsit. 

I per fer tot això tenim un instrument, un conveni que a part

de recuperar unes partides pressupostàries que no es gastaren

en temps del pacte, recordar 700 metres de carreteres en 4 anys.

Un conveni, com deia, que té dues novetats molt avantatjoses

respecte d’aquell que es va firmar l’any 98. Primer, el Govern

central aportarà per expropiacions 34,7 milions d’euros que no

aportava amb el conveni del 98. I dos, la fórmula de

l’encomana de gestió del Ministeri de Foment cap a la

Conselleria d’Obres Públiques, el que permet al Govern de les

Illes Balears començar immediatament una sèrie d’obres

previstes, o no, mitjançant una resolució del secretari d’Estat

d’infraestructures, sense haver d’esperar dia 1 de gener del

2006. En menys de 12 mesos aquest Govern ha estat capaç de

començar 7, repetesc 7 actuacions previstes entre projectes que

ja figuraven en el conveni del 98 i encomanes de gestió

d’aquest nou conveni. 

Aquestes són les credencials que pot presentar aquest

Govern en infraestructures. Hem començat el condicionament

d’Eivissa-Sant Josep. Hem començat la variant de Llucmajor,

que ja constava en el conveni de carreteres firmat l’any 98.

Aquesta variant, la de Llucmajor, d’una longitud de 6,3

quilòmetres aconsegueix descongestionar el trànsit que

actualment passa per dins Llucmajor, s’han tengut en compte

bona part de les alAlegacions presentades com la inclusió d’un

pas inferior en el camí de Sa Torre. Només en expropiacions

s’hi gastaran més de 1.100 milions de pessetes, en millores

mediambientals s’hi gastaran més de 560 milions de pessetes.

Hem començat la variant d’Inca, que també constava en el

conveni de carreteres firmat l’any 98. Aquesta variant d’una

longitud de 5,5 quilòmetres complementa el tercer carril de

l’autopista Palma-Inca i descongestiona el trànsit per dins Inca.

En el projecte final s’ha tengut molt present el futur Hospital

d’Inca, així com també la línia de ferrocarril. El projecte s’ha

vist ajustat per dictàmens de la Comissió Balear de Medi

Ambient. En expropiacions i indemnitzacions més de 1.650

milions de pessetes s’hi gastaran. En millores mediambientals

hi ha previst gastar més de 380 milions de pessetes.

Hem començat l’autopista s’Arenal-Llucmajor, que també

constava en el conveni del 98. Aquesta via està actualment

saturada, incapaç de suportar tot el trànsit de vehicles que avui

per avui suporta, bona part vehicles pesats. Aquest projecte de

8,5 quilòmetres reduirà considerablement la sinistralitat i la

perillositat millorant la fluïdesa del trànsit. El projecte final

incorpora canvis en els enllaços derivats de les alAlegacions

presentades. El pressupost, només per expropiacions i

indemnitzacions és de 784 milions de pessetes. En millores

mediambientals s’hi tenen previst gastat 572 milions de

pessetes més. Així, per exemple, el projecte preveu compensar

l’ANEI del barranc a Son Gual i Xorrigo que queda afectat

amb la reforestació d’una altra zona de la mateixa superfície i

amb les mateixes espècies, un exemple paradigmàtic del que és

compaginar el medi ambient amb la qualitat de vida.

Hem començat la ronda sud de Ciutadella, que també

constava al conveni del 98, aquesta carretera de 3.3 quilòmetres

descongestionarà, juntament amb la ronda nord, la carretera de

Maó, la contramurada i la via perimetral amb les sortides cap

a les platges i les urbanitzacions, proporcionant una

circumvalAlació d’accés a la costa sud de Ciutadella. La ronda

sud connectarà les artèries de la ciutat amb altres vials

secundaris, s’han previst accessos al centre de salut i al parc de

bombers, amb expropiacions i indemnitzacions s’hi gastaran

414 milions de pessetes, en millores mediambientals, més de

600 milions de pessetes.
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Hem començat el tercer carril d’Inca-Manacor, tram entre

la via de cintura i el segon cinturó. Aquest projecte també

preveu la connexió entre el polígon de Son Fuster i Son

Castelló, el tercer carril utilitzarà la mitjana de l’autopista, la

qual cosa evitarà pràcticament expropiacions. En millores

mediambientals s’hi gastaran més de 180 milions de pessetes.

Finalment, hem començat l’autovia d’Inca-sa Pobla, que

també constava al conveni de carreteres signat l’any 98.

Aquesta autovia es connectarà amb la variant d’Inca, donant

continuïtat al flux, avui completament saturat, amb més de

30.000 cotxes diaris, entre Palma i el nord-est de Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Vaig acabant. Millorar la fluïdesa del trànsit, evitar

accidents i vertebrar el territori a través d’un eix Palma-Inca-

Alcúdia-Pollença, aquests són els objectius de l’autovia Inca-sa

Pobla. El traçat de la carretera actual s’ha aprofitat tant com ha

estat possible fins i tot s’hi han introduït barreres antirenou,

amb expropiacions i indemnitzacions s’hi gastaran més de

1.160 milions de pessetes, amb millores mediambientals, 1.450

milions.

En menys de 12 mesos, per tant, aquest govern no només ha

estat capaç de començar ja, repetesc, ja, set projectes

d’envergadura, sinó que està tramitant tots els altres projectes.

De fet, s’està licitant l’autopista Palmanova-Peguera, variant de

Manacor, de Sant Llorenç i de Son Ferriol. S’està a punt de

licitar el túnel de la Mola al Port de Sóller i el desdoblament de

la segona ronda d’Eivissa, però això no és tot. La Conselleria

d’Obres Públiques fa feina a tota màquina, amb informació

pública, dues obres, segons fase del tercer carril de l’autopista

Palma-Inca, nou accés a l’aeroport d’Eivissa. Acabat el període

d’informació pública i pendent de la Comissió Balear de Medi

Ambient, tenim el segon cinturó de Palma.

Per tot això, només queda, per part del Grup Parlamentari

Popular, aixecar acta dels fets i congratular-nos de la gran tasca

que realitza la nostra consellera, mai no s’havia fet tant en tan

poc temps. Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, li assegur que si jo

fos en aquests moments el ministre de Foment i tengués

l’oportunitat de llegir el Diari de Sessions d’aquest ple,

segurament encara esperaria alguns mesos més a tenir la reunió

amb vostè, tan sols esperant que aquest grau de finesa que vostè

ha demostrar avui li baixàs una miqueta. 

Referint-nos a les coses concretes que ens ha dit aquí, el que

li pregaria és que d’una vegada per totes deixàs de faltar a la

veritat en aquest parlament, Sra. Consellera. Ens ha acusat, i no

és la primera vegada, ho ha fet ja altres vegades, d’haver perdut

40.000 milions de pessetes, sap quina és la realitat d’aquesta

pèrdua?, que si existia algun risc de perdre 40.000 milions de

pessetes, sense cap dubte, és pel fet que el Govern central del

Partit Popular no va fer allò que estava obligat a fer i complir

el conveni signat i aplicar directament el previst al punt 5 de la

clàusula segona, que literalment diu, al conveni del 98: “Los

créditos no consumidos durante un ejercicio presupuestario se

incorporarán al ejercicio siguiente, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 33 del texto refundido de la Ley

general presupuestaria”, li estic parlant del conveni de 98 i

d’una situació anterior, com que això al Govern central no li va

interessar gaire, hi havia el risc que es perdessin 40.000 milions

de pessetes, segurament era per això.

També li demanaria que no faci demagògia, no faci

demagògia perquè és molt trist, ja li he dit alguna altra vegada,

però li ho repetiré, és molt trist utilitzar els morts per intentar

treure un profit polític, Sra. Consellera. Busquin un altre

argument, però no utilitzin els morts, que ja no sabem que hi

estan acostumats, però deixin ja de fer-ho.

Ens acusa de no haver fet res, el govern progressista, els

anys anteriors. Miri, això és una còpia del Diari de Sessions del

mes de novembre del 99, un debat sobre orientació política

general del Govern, on hi va haver un debat entre el Sr. Matas

i el Sr. Antich sobre si hi havia o no fets projectes i redactats

projectes, el Sr. Matas defensava que pràcticament tots els

projectes estaven fets i va passar una relació de projectes fets

i que no s’havien tramitat per part del Govern, el Sr. Antich

defensava que només n’hi havia dos. Sorpresa que ens trobam,

l’endemà, el darrer dia d’aquest mateix plenari, a l’hora de

presentar les resolucions, el seu grup parlamentari, entre

d’altres coses, presenta dues resolucions on s’insta el Govern

que urgentment es redactin tot un llistat de projectes que no

estaven fets, Sra. Consellera; a més, és molt curiós, perquè

entre ells, hi figura un projecte que és la variant de Ciutadella,

que el Sr. Matas es va atrevir a dir en la seva eufòrica del

moment, que estava adjudicat, i un dia després no només no

està adjudicat, sinó que vostès demanen que es redacti. No és

gaire seriós, Sra. Consellera.

(Aldarull a la sala)

Em parla de problemes de les alAlegacions d’aquest projecte

de carreteres, jo no hi entraré, és un tema de les plataformes

antiautopistes, però sí li diré una cosa, 50.000 persones al

carrer protestant per aquests projectes, segurament també són

fantasmes, no són reals aquestes 50.000 persones, potser només

hi ha una persona i la resta són 49.000 fotocòpies d’aquesta

mateixa persona, deu ser això.

Variant de Ferreries, jo li contaré la veritat de la variant de

Ferreries. Li posaré un exemple. Miri, pressupost del conveni

98, 1.200 milions de pessetes, 7 milions d’euros; declaracions

de la Sra. Consellera en la visita en el mes d’agost del 2003,

anunciant que les obres s’iniciarien a final d’any, no estan

encara iniciades. Al mateix temps afirmava que, d’acord, amb

la darrera actualització d’aquest mateix projecte, el cost pujava
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a 10 milions, 3 milions més del previst al conveni del 98,

seguidament, oh!, sorpresa, que a l’hora de renegociar el

conveni 2004 ens trobam que el pressupost que s’adjudica a la

variant de Ferreries és de 3,99, quasi la meitat del previst el 98

i una tercera part del cost real del projecte. Aquesta és la seva

coherència, aquesta és la veritat de la variant de Ferreries, Sra.

Consellera.

Em parla de Madrid, del ministeri. El ministeri realment no

s’ha decidit a incrementar l’aportació econòmica, i no ho fa

perquè realment estan espantats de les propostes que els arriben

per part del Govern amb projectes un tant desgavellats i fora de

situació. Miri, Sra. Consellera, la setmana passada vostè va

afirmar aquí, rotundament, que un projecte, valorat en 102

milions de pessetes i que té 4,78 adjudicats al conveni 2004,

seria íntegrament finançat pel Govern de Madrid. Sra. Cabrer,

crec que va faltar novament a la veritat amb aquesta afirmació.

El conveni que vostè va signar diu clarament en el darrer

apartat de la clàusula segona: “El Govern de les ILles Balears

dotarà al seu capítol 7 del seu pressupost de despeses la

quantitat precisa per atendre, via capítol 6 de pressupost

generals de l’Estat, la resta de l’import de les obres incloses en

el conveni que excedeixi de les anualitats pressupostades en

aquest conveni, d’acord amb el calendari previst per a la seva

realització”. Això diu clarament que és vostè que ho ha de

pagar si s’excedeix, no Madrid directament, com va afirmar

aquí, novament faltava a la veritat. És més, Madrid li proposa

una fórmula, perquè també ho recull el mateix conveni, que diu

“La comunitat autònoma podrà realitzar les operacions de

crèdit que estimi oportunes per demanar el finançament concret

d’aquestes obligacions”. Sra. Consellera, no sé si és que això

no ho va llegir, però la veritat és que ja seria hora que anàs

demanant el crèdit, perquè no sabem si al final aconseguirà el

que desitja.

M’ha parlat també de doblar o triplicar els pressuposts dels

projectes, però és que vostès no doblen ni tripliquen, un

projecte concret, aquest de 102 milions de pessetes, el

multipliquen per 22, això és doblar o triplicar? Això, Sra.

Consellera, és una exageració absoluta.

També va dir sobre el tema d’infraestructures una frase que

jo me la vaig quedar, la setmana passada, parlava d’un tema de

transport d’infraestructures i va dir “el Sr. Cascos, beneit no

és”, i jo crec que és una de les poques veritats que ha dit

darrerament. I nosaltres hi estam completament d’acord, perquè

eren vostès, precisament, que creien que sí que ho era, “beneit”,

i que, per tant, creien i estaven segur que els donaria tots

aquells suplements de finançament que demanaven i que el Sr.

Cascos, com que realment beneit no ho és, en cap cas no li va

voler donar, perquè sabia què és el que estava fent.

Per tant, Sra. Consellera, per acabar, baixi del seu pedestal,

toqui de peus a terra i si realment té intenció de demanar a

Madrid que pagui en cent per cent dels projectes, del cost

d’aquests projectes, i no vol fer-se càrrec dels del Govern

d’aquestes diferències de pressupost, com millor ha d’obrir

negociacions amb el ministeri perquè d’altra manera no li

quedarà més remei, com li he dit, que complir el conveni i

començar a demanar crèdits per poder pagar aquests projectes.

Gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Té la paraula l’Hble. Consellera

d’Obres Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margarita Isabel Cabrer i

González):

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

Diputat, em comença a preocupar que la ministra no em rebi,

que vostès facin visites clandestines, que vostès diguin la

posició del ministeri, vostè està representant el ministeri en

aquesta cambra i ha començat a amenaçar d’una forma estranya

la zonalitat del conveni. I li dic ara, el ministeri haurà de

complir amb el conveni, està fiscalitzat i pressupostat, igual que

compleix amb les Illes Canàries. Ho dic perquè no m’agrada

aquesta situació amenaçant, dient que és culpa de govern, no,

no, podem aclarir tot el que vostè ha dit del conveni falsejant

la realitat.

Conveni del 98 “Los créditos no consumidos durante un

ejercicio presupuestario se incorporan al ejercicio siguiente”,

punt. Punt, i allà acabava un any, per això li he dit, un any, cada

any, per això li he dit que mirarem de recuperar l’anualitat del

2003, perquè del 2003 sí que s’ha incorporat al 2004, sí que

s’ha incorporat, però no el 2002 ni el 2001 ni el 99, aquests no,

és un exercici pressupostari perquè ho marca la Llei general

pressupostària de l’Estat, com passa a la comunitat autònoma

de les Illes Balears, és normativa pressupostària. Un exercici,

per això li he dit que l’anualitat del 2003 i la del 2004

intentarem justificar tot el desembre perquè ens facin la

transferència via de capital amb obres certificades i executades

que és la nostra obligació des del conveni, per això li he parlat

de l’anualitat 2003, però no puc parlar de les altres. La qüestió

és que els doblers no existien i qui els va tudar varen ser vostès.

Perquè clar, vostès diuen que els projectes, és a dir culpen

al Sr. Jaume Matas d’un conveni, l’històric, signat l’any 98, el

culpen que l’any 99 no estiguin fets els projectes, i el 99, 2001,

2002, 2003, 2004, per favor, és que em sembla realment cínica

aquesta posició. Per què no varen entrar els projectes de les

carreteres que no són autovies, era l’obligació del govern entrar

aquests projectes al ministeri, el govern redacta els projectes,

els entra al ministeri i el ministeri els licita; ara, amb

l’encomana de gestió nosaltres també en licitam molts i

avançam els doblers. Vostè també tergiversa quan diu que el

conveni diu que “lo que exceda de la anualidad lo asumirá el

gobierno”, clar, això és l’encomana de gestió, no significa que

no bastin els doblers. L’encomana de gestió, què suposa? El

ministeri té els doblers cada any, si la comunitat autònoma amb

l’encomana de gestió vol avançar els doblers, que nosaltres

vàrem dir que sí, com les Canàries, tot el que excedeixi de

l’anualitat ho avança el govern, i després ho recuperarem l’any

2010, que no existiran aquestes obres perquè estaran acabades

o ho anirem recuperant cada any del pressupost general de

l’Estat via capítol 7 del pressupost general de l’Estat. Aquest és

el funcionament de l’encomana de gestió. Vostès enganen

l’opinió pública amb un conveni claríssim, exactament igual

que el que tenien les illes Canàries.
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Ara diuen que els projectes superen el pressupostat, sempre

ha estat igual. Miri, Maó-Fornells, cost segons conveni, del 98,

a la seva època, el poc que es va fer del conveni, cost segons

conveni del 98, 3 milions d’euros, cost que ha costat, 18

milions d’euros, aquest ha estat el cost de Maó-Fornells.

Eivissa-Sant Josep, que també la va adjudicar el ministeri, cost

segons conveni, 5 milions d’euros, cost real de les obres que en

aquest moment estan adjudicades i en marxa, com vostè sap, a

punt d’acabar després de l’estiu, 9,6 milions d’euros, i ho va

licitar i adjudicar el Ministeri de Foment. Palma-Son Ferriol,

una obra acabada, que es va fer a la seva època, cost segon

conveni 3 milions d’euros, cost real 4,3 milions d’euros, això

va costar al ministeri. Variant de Santa Eulàlia, que vostè la

coneixerà, cost segons conveni 1,8 milions d’euros, cost real,

5,3 milions d’euros. Per tant, totes les poques infraestructures

que es feren la legislatura passada, totes han costat més del

doble o del triple del pressupostat al conveni, i a vostès els va

anar la mar de bé, i no digueren “oiga, ministerio, es que sólo

hay que pagar lo que está presupuestado de la obra”, era

exactament igual, ho licitava el ministeri, per tant ...

Ja li dic que em comença a preocupar que ara estan, no sé

si contaminant el ministeri, cosa que em preocupa molt, no sé

aquestes visites clandestines que fan, perquè realment és

preocupant quan un dissabte, tranquilAlament, jornada de

reflexió, agaf els diaris i llegesc: “El ex-presidente reveló que

había conversado en los últimos días con la ministra de

Fomento y otros cargos del ministerio y que éste no avalará

proyectos con los que no esté de acuerdo. Con sigilo los

socialista baleares han enviado un dossier a Madrid con los

proyectos que no contemplan apoyar si no se reconsideran”.

Això ho diu l’Última Hora. El Diario de Mallorca diu “Hace

un mes, una delegación encabezada por Antich en la que

también participaron Francina Armengol i Francesc Quetglas,

entregó un dossier sobre carreteras al Ministerio de Fomento.

El propio Antich mantuvo anteayer otra reunión con altos

cargos de la cartera para trasladarles el parecer de los

socialistas de Baleares”. Realment els vull dir que crec que

vostès causen un flac favor als ciutadans de les Illes Balears

perquè vostès no són els representants de la Conselleria

d’Obres Públiques ni del Govern de les Illes Balears. Vostès

estan tenint unes visites clandestines, perquè després no vénen

i ens ho expliquen, estan fent visites clandestines que ningú no

coneix, no sabem que és el que traslladen i de quina manera

contaminen el ministeri, i alhora el ministeri, fa pràcticament

dos mesos que vaig demanar hora i encara no m’han escrit cap

carta ni m’han donat les gràcies per l’enhorabona. Per tant,

vostès estan, crec, bloquejant les nostres negociacions a Madrid

i només acaba de començar la legislatura a nivell nacional i em

preocupa. I els deman formalment que deixin d’entorpir les

relacions amb el Ministeri de Foment.

També els vull dir -ja acab, Sr, President- que nosaltres

complim escrupolosament amb el conveni de carreteres, i obres

que estan previstes al 2010 efectivament es fan ara perquè

tenim l’encomana de gestió, ho diu el conveni i està reflectit en

el conveni, qui no complir amb el conveni del 98 va ser el

govern quan no va entrar els projectes de carreteres i, per cert,

ja que m’han parlat de la mobilitat i, com sempre, les mateixes

teories, com també les manifestacions, que ja dic que les més

democràtiques són les urnes, i ja en duim tres en poc temps, i

el Partit Popular revalida, revalida els seus vots, per tant això

s’ho haurien de fer mirar també ...

(Aldarull a la sala)

Parlant de mobilitat, també dir-los que ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margarita Isabel Cabrer i

González):

... poden estar tranquils perquè la mateixa via que feim amb

les carreteres la feim amb el tren i vull donar una alegria

especialment a qualque diputat, perquè divendres, ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, si són tan amables. Sra. Consellera, continuï.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margarita Isabel Cabrer i

González):

Sí. Divendres obrirem el tren fins a Sineu, ja està tot

enllestit, podrem obrir el tren divendres i ho volia anunciar

aquí.

(Aldarull a la sala)

Dir-los també que a mi m’agradaria, sobretot pel PSOE, que

aclarís el seu model, perquè el projecte Palmanova-Peguera és

un projecte que va fer l’Ajuntament de Calvià, pagat per la

Conselleria d’Obres Públiques, perquè es va fer un conveni, ens

va costar 150 milions de pessetes, el va redactar l’ajuntament,

és el mateix projecte que nosaltres hem duit a la licitació i és

una autopista de 120 quilòmetres per hora.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margarita Isabel Cabrer i

González):

Per què Calvià pot tenir una autovia i per què no podem

tenir una autovia a LLucmajor o Inca-sa Pobla, perquè això

denota la manca de model.

Ja per acabar, senyors diputats, si en vuit mesos nosaltres

vàrem lluitar molt per les Illes Balears i vàrem aconseguir

molts de convenis i molt de finançament, jo els deman, perquè

ja han passat dos mesos, que es comenci a complir el seu

programa electoral per a les Illes Balears i en lloc de fer visites

clandestines al ministeri perquè ens llevin doblers, jo els

demanaria que les visites clandestines fossin per dur doblers a

les Illes Balears per a matèria de tren, matèria d’habitatge,
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matèria de transport aeri i marítim, i altres conselleries

evidentment ho estan esperant.

Moltes gràcies.

(Aldarull i aplaudiments a la sala)

III. Moció RGE núm. 3738/04, presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, relativa a actuacions davant les

contingències aparegudes com a conseqüència de les

taxacions fetes pel Govern per a l'adquisició d'alguns actius

de Valldemossa Produccions, SL, derivada del debat de la

interpelAlació RGE núm. 2785/04.

EL SR. PRESIDENT:

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

consisteix en el debat i la votació de la Moció RGE núm.

3738/04, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa

a actuacions davant les contingències aparegudes com a

conseqüència de les taxacions fetes pel Govern per a

l’adquisició d’alguns actius de Valldemossa Produccions, SL,

derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm. 2775/04. Per

defensar la moció, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni

Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.

Finalizaba mi intervención en la interpelación en que tratamos

este tema indicando al conseller la paradoja que suponía tener

delante una operación con posibles irregularidades fiscales por

importe de 938.551 euros y no hacer nada, a fin de que se

aclarasen las fundadas dudas que teníamos al respecto. Y

además llamaba la atención sobre la paradoja que se producía

al no querer aclarar esa confusa situación impositiva que ha

rodeado la compra de Costa Nord y las tasaciones que se han

hecho al respecto, mientras que, por otro lado, el Gobierno ha

encargado estudios -ahí sí que estudia, en lo otro no- para

averiguar el efecto recaudatorio que tendría subir los impuestos

sobre hidrocarburos y actos jurídicos documentados. Hechos

los estudios, la decisión política que se ha tomado y que fue

confirmada por el Sr. Conseller en su intervención es

incrementar un cien por cien el impuesto sobre actos jurídicos

documentados y aplazar la subida de hidrocarburos hasta que

se estabilice el precio del crudo.

Lo que está claro es que sobre los amigos no se actúa y, por

el contrario, a los ciudadanos se les suben los impuestos. Y no

crean que ese impuesto que sube los actos jurídicos

documentados carezca de importancia o sea de segundo nivel,

puesto que grava, como hemos dicho, entre otras cosas, la

constitución de hipotecas, y para que se hagan una idea de la

importancia económica que tiene, les diré que en el estudio que

han hecho, tienen previsto recaudar para el próximo año 42

millones de euros anuales, es decir unos 10 millones menos de

lo que se recaudó con la ecotasa en su primer año de

funcionamiento.

¿Qué significa esto? Pues exactamente lo que les dije

cuando tuvimos el debate sobre la derogación de la ecotasa,

que el Govern quitaba una insignificante presión fiscal sobre

ciudadanos extranjeros y que esa presión fiscal la acabarían

pagando o trasladando los ciudadanos de nuestras islas, una vez

descartada la brillante idea de venta de jabones, toallas y gorras

presentada por tres consellers, porque ninguno quería solo ser

identificado con la iniciativa.

Pues bien, en definitiva, después de hartarse de decir que un

impuesto no es una solución, los ciudadanos que constituyan

una hipoteca a partir de 1º de enero, tendrán que pagar el doble

de lo que venían pagando hasta ahora, es decir que para una

hipoteca de 150.000 euros, en lugar de pagar 750 euros tendrán

que pagar 1.500 euros. Y si por comparación dedujéramos ese

aumento impositivo en términos de ecotasa, necesitaríamos que

un turista nos visitara 25 años de su vida, un mes entero para

pagar en concepto de ecotasa lo que significará el aumento que

tendrá que pagar de una sola vez y en el momento de

constitución de la hipoteca, un ciudadano de las Islas Baleares,

es decir, en el momento probablemente más delicado desde el

punto de vista económico de su vida.

Sin embargo, cuando se plantea desde el mismo gobierno la

existencia de un posible fraude de 958.000 euros, el Gobierno

mira hacia otro lado. ¿Por qué? En la interpelación puse en

evidencia que la comunidad autónoma al adquirir una serie de

activos de Valldemossa Producciones, la finca de Costa Nord,

las existencias, la película y las marcas, podría haber

defraudado en concepto de IVA a la Agencia Tributaria la

cantidad de 401.296 euros porque la compra debía de haber

tributado por IVA y no por transmisiones, al no adquirirse la

totalidad de los activos de la sociedad Valldemossa

Producciones, puesto que se dejó en su activo un derecho de

crédito frente a administraciones públicas por un importe, ni

más ni menos, que de 1 millón de euros aproximadamente.

Puse en evidencia también que Valldemossa Producciones

debía de haber retenido a Furthur Films, Valldemossa

Producciones es la sociedad española que vende todo este

patrimonio, Furthur Films es la sociedad norteamericana que

presuntamente ostenta los derechos sobre el caché de Michael

Douglas, pues debía de haber retenido la cantidad de 199.655

euros por el impuesto sobre la renda de no residentes, por lo

que le debía de haber pagado por los derechos de participación

la película Costa Nord al Sr. Douglas. Un valor que tal y como

se reconoce por parte de la Inspección de Tributos de la CAIB,

en la página 38 de la tasación se dice: “Según se desprende de

la documentación contable no existe ninguna partida que recoja

el coste de los servicios prestados por el actos en el ejercicio

2000 por su participación en la película”. Basta esa frase para

iniciar una labor inspectora en toda regla. ¿A qué empresa de

Baleares se le permitiría tener un bien de valor superior a 2

millones de euros y mantenerlo en la opacidad fiscal, sin

constar en su contabilidad? La respuesta es evidente, sólo a

amigos del Gobierno.

Puse en evidencia que la sociedad norteamericana, la que

ostenta los derechos sobre el caché del actor, del Sr. Douglas,

por lo menos así se dice en las tasaciones, la sociedad Furthur

Films, podría tener responsabilidades frente a la hacienda

norteamericana por los más de 2 millones de euros que tendría

que haber cobrado por los derechos de la película de Costa

Nord y que la Agencia Tributaria española está obligada por un

tratado internacional a comunicarlo a la norteamericana.
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Puse finalmente en evidencia que no se hizo la factura de

IVA que correspondía por parte de Valldemossa Producciones

a Furthur Films, con un IVA de 337.600 euros por razón del

caché del actor en la película Costa Nord. El conseller de

Hacienda manifestaba su criterio de inexistencia de ninguna

responsabilidad fiscal y para ello interpretaba las normas

fiscales del IVA y el impuesto sobre la renta de no residentes.

La propia conselleria, por contra, ha respondido a preguntas de

este diputado, asegurando que no tiene ninguna competencia

para efectuar valoraciones fiscales respecto del IVA, impuesto

sobre la renta de no residente, al no tratarse de impuestos

cedidos a la comunidad autónoma. Bueno, no se aplican esas

normas, no se interpretan cuando no interesan, pero cuando

interesan sí. Veamos la página 42 de la tasación de la película

de Costa Nord, se dice: “Teniendo en cuenta que de haber

soportado la carga de este coste o la sociedad -es decir, si la

sociedad hubiera pagado realmente la película a Furthur Films-,

esta sociedad se podría haber deducido como gasto amortizable

del mismo a un tipo general del 35%, nos queda el coste

efectivo para la empresa ...” ¿Qué nos dice esta frase? Nos dice

que interpretando impuestos sociales que no pueden interpretar,

le hacen una deducción del 35%, como gasto amortizable. Es

decir, que para lo que les interesa sí, para lo que no les interesa,

no.

Estoy de acuerdo con el Sr. Conseller en que no puede

interpretar normas fiscales que no le competen, pero es que,

como les he demostrado, lo han hecho cuando han querido.

Vamos a ver las consecuencias que tiene este punto de partida,

que no puedan interpretar normas legales sobre estos impuestos

por parte de la conselleria. Pues significa esto, que autoridad de

la Conselleria de Hacienda para interpretar este tipo de normas

fiscales no es mayor que la de este diputado, y viceversa, la

autoridad de este diputado no es superior a la del conseller o a

la Conselleria de Hacienda. Por ello, para esas cuestiones, la

ley también tiene solución, y la ley obliga a la Conselleria de

Hacienda, en casos como el presente, a cooperar con la

Agencia Tributaria y a comunicarle todas las contingencias

fiscales que haya podido descubrir en la inspección de tributos.

Y no me dirán que descubrir que una sociedad no tiene sentado

en su contabilidad una operación de más de 2 millones de euros

no es ninguna irregularidad.

Leeré dos artículos al Sr. Conseller, que aprovecho su

presencia aquí, sobre la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por

la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del

nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas

de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía. El

artículo 53.1 indica que tanto la Administración del Estado

como la de la comunidad autónoma colaborarán en todos los

órdenes de gestión, liquidación, recaudación e inspección de

los tributos, pero más importante es el artículo 53.3 que dice

que las comunidades autónomas no admitirán ningún tipo de

documento que les sea presentado a fin distinto de su

liquidación y que contenga hechos imponibles sujetos a tributos

que otra administración deba exigir sin que se acredite el pago

de dicha deuda tributaria, es decir, que si en la Conselleria de

Hacienda se presenta un documento como pueden ser los que

se presentaron para las tasaciones de Costa Nord, y ese

documento, presentado naturalmente para un fin distinto de la

liquidación, no se presentaba para liquidar impuestos, sino para

hacer unas tasaciones, y ahí hay una deuda tributaria que está

pendiente de liquidación, la administración no lo puede admitir,

no lo puede admitir. Y dice la ley, “de las incidencias que se

produzcan se dará cuenta inmediata a la administración

interesada”. Tenían la obligación legal de comunicarlo y

trasladar esa comunicación a la Agencia Tributaria.

Además, le diré otra cosa, una actitud imprudente que se

tuvo, puesto que todo el mundo sabe, y así ya se ha

demostrado, que lo que ha hecho el gobierno actual es suceder

en la actividad a Costa Nord, pues bien, el artículo 72 de la Ley

general tributaria establece la responsabilidad del sucesor de

empresa, es decir, que cuando una empresa en este caso

Diversidad 21, ahora hay Patrimoni, SA, como se llame, sucede

a Costa Nord, le sucede en todas sus deudas fiscales, claro, hay

una norma para evitar que tengan consecuencias trágicas sobre

la nueva empresa las deudas fiscales que pudiera arrastrar la

anterior, y es que se permite, por el artículo 72.2 de la Ley

general tributaria, se dice que el que pretenda adquirir la

titularidad de una empresa que está en funcionamiento puede

pedir a la administración certificación detallada de las deudas

y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de la

explotación, es decir, que lo que puede hacer uno cuando va a

adquirir una empresa en funcionamiento es pedir a la

administración tributaria qué debe esta empresa, la certificación

que entrega la administración tributaria vincula la

administración tributaria, y si ésta en dos meses no contesta,

queda liberada de responsabilidad la empresa nueva que sucede

a la anterior, con lo cual la empresa adquirente, Diversidad 21

y concretamente sus gestores, el consejo de administración y

quienes fueron encargados de llevar a cabo esta compraventa,

han incurrido en responsabilidad en el caso de que se tenga que

repercutir la deuda de las sociedades del Sr. Douglas por

sucesión de empresa a Diversidad 21, los miembros del consejo

de administración habrán incurrido en responsabilidad por

negligencia, porque tenían que haber solicitado una

certificación a la Agencia Tributaria, como que la empresa a la

que iban a suceder estaba exenta de deudas, tenían que haberlo

hecho y no lo hicieron, de modo que por esa negligencia

podrían tener que pagar en su caso una serie de

responsabilidades tributarias que no son responsabilidades

tributarias propias de la administración autonómica, sino

heredadas también de Costa Nord.

Por todo ello, nuestra moción indica que lo que se tiene que

hacer es lo que se debe hacer, no lo que pidamos nosotros, sino

lo que dice la ley, colaborar con la otra administración

tributaria y trasladarle todos loe elementos para que la

administración tributaria competente decida sobre el presente

asunto.

Nada más, Sr. Presidente.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions per deu

minuts. Té la paraula el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, Hble. Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:
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Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument per dir

simplement que el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds donarà suport a aquesta moció que creim que és el

mínim que es pot demanar davant tots els dubtes que s’han

generat quant a qüestions tributàries en relació amb aquesta

compra. Pensam, per tant, que remetre a l’Agència Tributària

tota la documentació perquè ells vegin si l’expedient és

correcte o si, efectivament, pot haver-hi un deute tributari com

sospita el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, és el

mínim.

Dit això, fer un petit comentari sobre algunes qüestions que

ha dit el senyor portaveu. El Sr. Diéguez quedava una mica

sorprès que hi hagi una pujada del cent per cent de la tributació

dels actes jurídics documentats i les repercussions que això

tendrà sobre la gent que faci una hipoteca. No li hauria de

sorprendre massa, jo crec que ja ho he dit alguna altra vegada,

aquest govern actua una mica com els bandolers generosos,

però a l’inrevés, detreuen dels ciutadans que no tenen massa

recursos per pagar els més rics, perquè aquest és el fons de la

qüestió, aquí s’han lliurat 4,5 milions d’euros al Sr. Douglas,

que és una de les grans fortunes del món, graciosamente, sense

que fins ara ningú no ens hagi explicat per què s’han lliurat 4,5

milions d’euros al Sr. Douglas. Ningú no ha explicat per què

volem Costa Nord, ningú no ha explicat què en farem, de Costa

Nord, què continuarà costant a les arques de la comunitat

autònoma la propietat que hem passat a tenir, de Costa Nord,

cap explicació ni una. Continuam esperant que ens ho diguin.

I bé, si d’una cosa que era una ruïna per al Sr. Douglas, li

llevam els problemes, feim que deixi de tenir deutes any rera

any i, a més, li donam aquestes quantitats, només faltaria, com

a mínim demostrar que això s’ha fet, la compra, els tràmits,

s’han fet de manera rigorosa, la compra ja sabem que no,

perquè és absurda aquesta compra, i que ningú no s’estalvia de

tributar possibles obligacions fiscals.

Esperam que això surti per unanimitat i que, efectivament,

el Govern de les Illes Balears remeti aquest expedient a

l’Agència Tributària. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, té la paraula l’Hble Diputada Sra. Maria

Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Nosaltres anunciam, des del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, que donarem suport a aquesta moció. Creim que

si hi ha dubtes raonables sobre l’incompliment de determinades

obligacions fiscals, és obligació del Govern aclarir-ho, i crec

que aquests dubtes s’han demostrat als dos debats que s’han dut

a terme en aquesta cambra, tant en el primer, a la interpelAlació,

com ara, a la defensa d’aquesta moció.

No s’ha pagat cap impost sobre el caché del Sr. Douglas, no

s’ha fet cap retenció per l’impost de no-residents, hi ha dubtes

sobre els criteris de valoració de la pelAlícula, més de 2 milions

d’euros per un documental és una valoració una mica

exagerada que, en definitiva, aquest documental no és un

llargmetratge ni una pelAlícula que es pugui emetre a les sales

i treure’n un benefici.

Per tant, si hi ha aquest dubtes raonables, i el Govern de les

Illes Balears i el responsable, el Sr. Conseller, està ben tranquil

que tot s’ha fet, no veim cap inconvenient perquè pugui

trametre tota la documentació a l’Agència Tributària perquè

així quedarà ben clara la seva transparència i la seva

honorabilitat en aquest tema i que s’ha actuat correctament.

Nosaltres estam a favor d’aquesta moció i, sobretot, que,

com a mínim, una operació que ha costat tants de milions

d’euros, se’ns va dir que es comprava un edifici, i nosaltres

creim que si es compra un edifici no és necessari mantenir

personal, com s’ha mantengut, s’han mantengut recepcionistes,

personal informàtic i de manteniment, tal vegada si només es

comprava un edifici hagués estat només suficient amb el

manteniment del personal de manteniment, però no, s’ha

mantengut tot el personal que feia feina a l’empresa del Sr.

Douglas i se’ns ha dit que no es comprava una empresa, que es

comprava un edifici.

Per tant, davant tots aquests dubtes raonables, creim que el

més correcte i el més sa per a aquest govern és que s’enviï a

l’Agència Tributària, si no es tenen competències, com s’ha dit,

amb la interpretació de segons quins tipus d’imposts. Per tant,

nosaltres donam suport a aquesta moció per tal que s’aclareixi

tot aquest tema.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari Popular,

té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

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

trobam a debat una moció que presenta el Partit Socialista

Obrer Espanyol, i la presenta perquè diuen, ells, que a la

interpelAlació el Govern no va donar una explicació

satisfactòria respecte de les contingències fiscals aparegudes,

segons ells, com a conseqüència de les taxacions fetes pel

Govern quan l’adquisició de Costa Nord. I proposa instar el

Govern a remetre a l’Agència Tributària la documentació

completa de l’adquisició de Costa Nord.

Idò bé, jo he de començar dient que el Govern a la

interpelAlació ja va deixar ben clar, i ho va dir clarament, que

havia complit totes les obligacions fiscals i que, per tant, no hi

havia contingències. Es va dir clarament, i ho recordaran les

senyores i els senyors diputats, que quan als imposts directes

era una operació que no estava subjecte a l’IVA, ja que s’havia

comprat la totalitat del patrimoni. I pel que fa a l’impost de

transmissions patrimonials, només afectava el que era

l’immoble i que, per tant, afectava el comprador que era el

Govern de la comunitat que venia obligat a contribuir per

aquest impost i va dir que així ho havia fet.
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Pel que fa als imposts indirectes, només afecta l’empresa

que ven, que aquesta empresa ha de tributar, per tant, l’impost

sobre societats i que l’impost sobre societats ho farà ara, aquest

mes de juliol. Quant a les plusvàlues també es va dir que se

n’havia fet càrrec el Govern i que així les liquidaria. Quant a

l’impost, a què també s’ha fet referència una vegada més, de la

renda dels no-residents, he de dir una vegada més i he de

repetir, que aquest impost no afecta, ja que parlam de dues

empreses residents.

I pel que fa referència a la productora americana que va

facturar a Valldemossa Producciones els costos de la pelAlícula,

així com també els beneficis, si és que en té, del Sr. Douglas,

per la realització d’aquesta pelAlícula, he de repetir, una vegada

més i s’ha dit mil vegades, que tributaran a Estats Units per

aplicació de l’article 7 del conveni hispano-nord-americà.

Davant aquestes explicacions que ha donat el Govern, que

ha donat el conseller, que ja vàrem dir a la interpelAlació, que

hem dit cada vegada i que avui tornam a dir, què fa davant

aquesta evidència el Partit Socialista? Què fa? Una fuita per

endavant, una llarga canviada com els toreros i insta el Govern

a remetre la documentació a l’Agència Tributària, però és que

aquesta documentació que demana el Partit Socialista que

remeti el Govern, aquesta documentació ja la té l’Agència

Tributària, i la té per conducte oficial, i la que encara no li ha

arribat, com és l’impost de societats, li arribarà.

Mirau, quant a l’escriptura de compra-venda, la conselleria

envia totes les escriptures i ho fa en cinta magnètica a

l’Agència Tributària, on informa sobre les persones que

intervenen, tipus d’operació, notari i l’import de l’operació. El

PSOE insta, per tant, a fer complir el Govern amb la seva

obligació, amb l’obligació que té el Govern i que, a més, ja ho

fa, de remetre l’escriptura a l’Agència Tributària. He de

recordar també, senyores i senyors diputats, que les societats

també vénen obligades a presentar les declaracions d’IVA i

l’impost de societats a l’Agència Tributària, i que també han de

presentar els balanços, els comptes anuals i les memòries al

Registre Mercantil, i que aquest, el Registre Mercantil ve

obligat, alhora, a remetre aquests documents a l’Agència

Tributària. Recordar-los també, encara que estic convençut que

ho saben, senyores i senyors diputats, que les operacions

realitzades a països no comunitaris es comuniquen a la Direcció

General d’Exteriors del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Per tant, cregui’m, senyores i senyors diputats, l’Agència

Tributària té tota la informació, tota, i pot revisar tot el que

vulgui o cregui oportú de revisar. No fa falta, idò, enviar res

perquè ho té tot, té tot el necessari, tot el que marca la llei.

I pel que fa a les taxacions, senyores i senyors diputats,

l’Agència Tributària no les ha de menester per a res. Taxacions,

per cert, fetes pel Servei d’Arquitectura del Govern de Jaume

Matas, amb l’informe també del Servei de Tributs, amb

l’escriptura de compra-venda, amb els plànols visats pel

ColAlegi d’Arquitectes i segellats per l’ajuntament amb el final

d’obra de l’ajuntament i també amb nota registral. No com les

taxacions fetes pel govern del pacte de progrés a la compra de

Sa Coma d’en Vidal o a la finca de Randa o a la de Son Real,

per citar-ne algunes, que, com a molt, hi havia només

l’escriptura pública i a algunes ni tan sols això.

Bé, i què dir-los, senyores i senyors diputats, quant a la

compra dels apartaments de Son Serra de Marina. La manera en

què es va fer el peritatge i en paraules del diputat d’Els Verds,

el Sr. Buades, que va dir que era d’escàndol públic.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor!

EL SR. OLIVER I MUT:

S’ha demostrat que no hi ha contingències fiscals, que

l’Agència Tributària té tota la informació, que, a més a més,

l’Agència Tributària pot entrar quan vulgui perquè així ho

marca la llei dins la base telemàtica de la CAIB per esbrinar les

coses que cregui adients. 

Què pretén, idò, senyores i senyors diputats, el PSOE?

Resoldre la qüestió, tal com resa el text de la moció? Quina

qüestió, quin cas? No hi ha cas. El Partit Socialista Obrer el

que pretén amb aquesta moció, una vegada més, és confondre

l’opinió pública, això és el que va quedar en evidència, Sr.

Diéguez, a la seva interpelAlació i avui també. Queda en

evidència, idò, la seva capacitat per confondre l’opinió pública,

per embullar fil, per crear dubtes, per fer suposicions, per

difamar, en definitiva, calumnia que algo queda, Sr. Diéguez.

Dins aquesta intervenció seva ens ho mescla tot una altra

vegada, ens parla d’hipoteques, ens parla dels actes jurídics

documentats, amb falsedats, amb falsedats. No digui que el

Govern pujarà l’impost dels actes jurídics documentats, no ho

digui perquè no és ver, no s’ha dit mai, i no ho digui perquè

després el Sr. Ramon, d’Esquerra Unida i Els Verds, s’ho creu

i dins el debat ens fa una intervenció sobre aquest tema.

(Aldarull a la sala)

I ens mescla les hipoteques amb l’ecotaxa. Miri, l’impost de

transmissions qui el va pujar va ser el pacte de progrés del 6 al

7%. I això ha suposat un augment de les hipoteques de 30

milions d’euros que durant aquesta legislatura, si ho

multiplicam per 4 anys, serà de 120 milions d’euros. El Govern

baixarà l’impost de transmissions patrimonials, i el baixarà del

7 al 4%, no com vostès que el pujaren. I ho farem per als joves

i per a les famílies nombroses.

Sr. Diéguez, no m’ha estranyat gens aquesta moció que ha

presentat vostè, perquè a la interpelAlació ja li vaig dir que

esperava amb molta curiositat per veure quina seria la seva

capacitat d’inventiva per continuar aquest llarg rosari

d’aquestes difamacions que vostè fa constantment.

Gràcies, Sr. President.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sr. Diéguez, per favor.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Funciona, creía que no funcionaría

después de las tonterías que acaba de decir aquí el señor

representante del Grupo Parlamentario Popular.

(Remor de veus)

Sí, sí, y tanto que hemos ido al grano, y bien al grano.

Mire, dos empresas -primera perla-, a dos empresas

residentes no les afecta el impuesto de la renta de no residentes,

cierto, hasta ahí cierto, per descuida el Sr. Diputado que la

empresa Furthur Films Inc., es una empresa no residente.

Entonces, una es residente, una no es residente, una tiene que

retener a la no residente, ¿no lo entiende? Hablaremos con Epi

y Blas para que se encarguen de este caso, que realmente es un

caso duro.

Sigamos. Mire, yo creo que el Sr. Douglas actuó de buena

fe en este tema, se lo voy a contar con sinceridad, el lío se lo

montaron aquí porque tenían que pagar 2 millones de euros que

no salían de ningún sitio, y como no salían de ningún sitio,

hincharon la valoración de la película. Así de fácil y de sencillo

es. Y al hinchar la valoración de la película, le han generado un

problema, porque le han puesto un activo que antes no existía

y que no lo tenían declarado en su contabilidad y ahora tendrá

que declarar los impuestos que correspondan en cada sitio.

Me dice que la empresa americana tributará en Estado

Unidos, naturalmente que tributará en Estados Unidos,

naturalmente, pero usted ¿qué ha aprendido con todo esto? Por

lo menos, que existe un convenio para evitar la doble

imposición con Estados Unidos y habrá entendido también que

hay una obligación por parte de España de comunicar a Estados

Unidos este suceso.

Bueno, no me ensañaré con lo que ha dicho usted de que la

hipoteca está sujeta a impuesto de transmisiones patrimoniales,

no me ensañaré, simplemente le diría que no, no pasa nada, no

pasa nada, todo el mundo puede meter la pata, no pasa nada.

Actos jurídicos documentados, ... sí que lo ha dicho.

(Remor de veus)

No pasa nada, y si está arrepentido, mejor. Sigamos. No me

utilice la falacia de decir que todas las escrituras se pasan (...)

a la Agencia Tributaria porque en esta operación lo que pone

sobre la pista no es la escritura pública, que de eso

efectivamente se pasa una nota, sino las tasaciones que se han

efectuado, y las tasaciones no se han pasado a ninguna agencia

tributaria, no se han pasado. No me diga que se han pasado

porque no se han pasado. Es en las tasaciones y en la

contabilidad de Valldemossa Producciones donde se puede

observar dónde está el posible fraude fiscal. Es ahí donde se

puede observar y no en las escrituras. Mire, ni en la escritura

costa que el valor de la película no estaba sentado en la

contabilidad de Valldemossa Producciones, eso no consta en la

escritura pública, no consta tampoco que era un valor opaco

fiscalmente. Ustedes mantienen ocultos dos hechos

fundamentales a la Agencia Tributaria, que inequívocamente

pueden tener consecuencias fiscales, primero que no

adquirieron todos los activos de Valldemossa Producciones

porque eso la Agencia Tributaria no lo puede ver si no tiene

ante sí el balance de Valldemossa Producciones; y segundo,

que dicha sociedad tenía oculta una operación de más de 2

millones de euros en su contabilidad, y mientras no vea esa

contabilidad, la Agencia Tributaria no puede observar el

fraude. Por eso, no me digan, no me vengan con la falacia, no

se acojan a ella, que se pasa una relación de todas las escrituras

firmadas. No.

Mire, yo les he hablado de contingencias fiscales que

pueden superar por su importe los límites del delito fiscal, pero

éste es un tema delicado, sobre todo para la honorabilidad de

las personas, entre las que incluyo incluso a miembros del

Gobierno y, por la gravedad del tema, no quiero lanzar

acusaciones con independencia de mis convicciones sobre el

tema. Puedo estar acertado o no en el estudio que he hecho del

tema, pero creo que he expuesto con suficiente solvencia

argumentos bastantes para que tengamos algo más que una

duda razonable sobre la corrección fiscal de estas transacciones

en las que ha participado el Govern. Pues bien, con la misma

humildad con que expreso mi opinión, acepto que tengan otra

discrepante y la respeto, aunque no la comparto. Pero si hemos

de tratar este asunto con seriedad, lo que tenemos que hacer es

llevarlo a la decisión de quien sí tiene autoridad y competencia

sobre el tema, la Agencia Tributaria. Llevémoslo, con todos los

documentos.

Si ustedes están convencidos de que su postura es la

correcta no tiene que tener el menor temor, voten sí a la

moción, les adelanto que nosotros respetaremos la decisión de

la Agencia Tributaria, sea cual sea y no la recurriremos ni

llevaremos el tema a los tribunales, que decida la Agencia

Tributaria, lo que sea. Pero claro, si no aceptan la moción, si no

aceptan que sea la Agencia Tributaria quien decida, por ser la

competente y por tener además, el Govern la obligación legal,

que tiene la obligación legal de hacerlo, no lo olviden, entonces

nos vamos a encontrar ya con un caso de corrupción política,

desde nuestro punto de vista, naturalmente, porque será una

decisión corrupta la de no cumplir de forma consciente la ley

que le obliga a cooperar con la agencia tributaria sin que haya

causa legal que les sirva de amparo, porque no la hay, no existe

esa causa legal, están obligados por la ley. Y en este caso, si

ése es el camino que escogen, les puedo asegurar que

utilizaremos todas las armas legales a nuestro alcance, sin

exclusión ninguna para llegar hasta el final en este asunto, para

que todos seamos iguales ante la ley, los amigos del Govern y

los que no lo son.

Nada más, señor presidente.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Senyores i senyors diputats, passarem

a la votació. 

23 vots a favor, 31 en contra. Per tant, queda rebutjada

aquesta moció.
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IV) Proposició no de llei RGE núm. 3477/04, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a cessament de

l'Excma. Sra. Catalina Cirer com a vocal del Consell

d'Administració de l'organisme Patrimonio Nacional.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al

debat i votació de la Proposició no de llei RGE núm. 3477/04,

presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a cessament

de l’Excma. Sra. Catalina Cirer, com a vocal del Consell

d’Administració de l’organisme Patrimonio Nacional. Per

defensar aquesta proposició no de llei, té la paraula la Sra.

Carme Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

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

Avui podríem dir que ens trobam davant una trista situació, a

més per tancar aquest període de sessions. Aquesta proposició

no de llei que avui presentam fa referència a les formes, fa

referència a un discurs que ha estat present durant tota la

campanya electoral de les darreres eleccions generals, un

discurs que el candidat del PSOE, avui president del Govern

d’Espanya, Sr. Zapatero, no s’ha cansat de repetir i de repetir,

un nou tarannà de respecte, unes noves maneres de fer les

coses, unes formes basades en el reconeixement de les persones

i de les institucions.

I avui ens trobam amb la desagradable sorpresa d’aquest

nou tarannà que ja es comença a veure, on les imposicions i el

sectarisme és el que prima per damunt de tot. Què serà el

següent? Ja ho veurem. Em referesc a la decisió del Govern

Zapatero de treure fora del Consell d’Administració del

Patrimoni Nacional la representació de l’Ajuntament de Palma,

la batlessa de Palma, la Sra. Catalina Cirer. S’ha menyspreat la

ciutat de Palma, s’ha humiliat la ciutat de Palma i tots els seus

ciutadans amb una actuació partidista sense cap tipus de

justificació i sense cap precedent. I és que l’única justificació

que es pot trobar en aquesta sorprenent decisió és el que fet que

actualment Palma estigui governada per una batlessa del Partit

Popular, ja que totes les altres interpretacions que s’hagin pogut

sentit i que es puguin fer realment són vuits i nous i cartes que

no lliguen.

Davant aquesta situació, el Parlament de les Illes Balears no

pot callar. Hem de lluitar, els primers, perquè ens respectin,

perquè ens tractin com ens mereixen i ens reconeguin com el

que som. I el que demanam no és més que el que hem tengut

des de l’any 1982 quan es va crear aquest consell

d’administració de Patrimoni Nacional.

Fent una mica d’història i presentant el que ja hem esmentat

a la nostra exposició de motius, hem de dir que el Consell

d’Administració de Patrimoni Nacional és una entitat de dret

públic creada mitjançant llei 23/1982, de 16 de juny,

reguladora de Patrimoni Nacional, té personalitat jurídica i

capacitat per actuar i és orgànicament dependent de la

Presidència del Govern de l’Estat. Gestiona i administra els

béns de patrimoni nacional entre els quals hi ha el Palau de

l’Almudaina, amb els seus jardins que, com tots vostès saben,

és ubicat a Palma.

Aquest organisme està constituït per un president, un gerent

i per un nombre de vocals no superior a deu. I ara ve

l’important, entre aquests vocals, 2 han de tenir la condició de

membres d’un ajuntament d’una ciutat a la qual hi hagi béns

immobles o lliurats al Patrimoni Nacional o a alguna de les

seves fundacions.

Des del seu inici, l’any 1982, Patrimoni Nacional ha

comptat sempre, entre aquests vocals, amb el màxim o la

màxima representant de la ciutat de Palma de Mallorca. De

l’any 1982 fins l’any 1991 va ser el representant Sr. Ramon

Aguiló; del 1991 fins al 2003, el Sr. Joan Fageda; i l’any 2003

fins el passat 14 de maig, la Sra. Catalina Cirer. Sempre ha

comptat, sigui del color que sigui el Govern de l’Estat i el

govern de l’Ajuntament de Palma, amb el màxim representant

de la nostra ciutat de Palma. Sempre s’han valorat criteris

objectius, el fet de tenir a la nostra ciutat un bé immoble del

nivell del Palau de l’Almudaina, juntament amb el fet també

importantíssim a tenir en compte, que és que la Família Reial

només té dues residències oficials fixes i permanents durant tot

l’any, La Zarzuela, a Madrid, i L’Almudaina a Palma de

Mallorca, durant les vacances de Setmana Santa i d’estiu.

Només això ja justificaria per si mateix la participació de

l’Ajuntament de Palma a les reunions de Patrimoni Nacional,

ja que no hi ha cap altra ciutat espanyola que reuneixi les

condicions que té Palma.

Què ha passat? No ho sabem, la veritat és que no ho sé,

però el que puc dir és que els fets són els que defineixen les

persones, i no les paraules, i menys les paraules en campanya

electoral. Són els fets els que defineixen les persones i amb

aquest fet el Sr. Zapatero ha quedat clarament retratat. Molt de

teatre, moltes paraules, moltes promeses, i moltes, moltíssimes

mentides. Amb aquest nou tarannà ens ha deixat, podríem dir

de un plumazo, sense representació dins aquest consell

d’administració de Patrimoni Nacional, i no tan sols això, que

ja és del tot greu, sinó que ho ha fet d’una manera que realment

mostra aquest nou tarannà de què ell se sent tant orgullós. No

ha enviat cap carta a la nostra màxima representant de la ciutat

de Palma, la Sra. Catalina Cirer, explicant els motius del seu

cessament, no ha enviat cap carta a l’Ajuntament de Palma,

s’han assabentat pel BOE, pel Reial Decret 1202/2004, de 14

de maig, i això sí, això ben clar, ha estat substituïda per un altre

batle, justament i per casualitat, un batle socialista.

Aquest -ens podríem demanar- és el fantàstic, és el

meravellós nou tarannà de què vostès, senyores i senyors

diputats del Partit Socialista es mostren tan orgullosos? Jo,

sincerament, crec que no, vull creure que vostès també estaran

en contra d’aquesta actuació dels seus caps a Madrid i que

votaran a favor d’aquesta proposició no de llei que avui

presentam en aquesta cambra. Una cambra que ha de perseguir,

i així ho ha fet sempre, defensar els interessos dels ciutadans

d’aquesta comunitat autònoma, com a òrgan central de la

institució autonòmica que és, i crec que avui és un bon dia per

demostrar-ho.

Com a representant dels ciutadans de Balears no podem

permetre que ens humiliïn i que ens degradin d’aquesta manera,

aquest fet és absolutament lamentable i condemnable, no

podem permetre que es deixi fora d’aquest organisme la nostra
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ciutat de Palma, ignorant no només la importància d’un

immoble com a tal, sinó també la seva representativitat i la seva

història que entorn de la Família reial ha viscut des dels seus

principis d’inclusió dins els béns de Patrimoni Nacional.

Quan la Sra. Cirer se n’adona del seu cessament i de la seva

substitució per un batle socialista, envia tot d’una carta al Sr.

Zapatero on manifesta la seva més enèrgica protesta tant per la

decisió adoptada, ja que no té cap justificació, com per la falta

de consideració institucional del president, en no notificar

aquest acord directament a l’Ajuntament de Palma i limitar-se

a publicar-lo al BOE el 15 de maig del 2004. I en aquesta carta

també li demana que en ares a aquest nou tarannà rectifica

l’error comès. Una altra sorpresa, una altra mostra d’aquest nou

tarannà del Sr. Zapatero, a dia d’avui, si no vaig errada, encara

no s’ha rebut cap resposta oficial d’aquesta carta que li ha

enviat la Sra. Batlessa de l’Ajuntament de Palma. 

Això és el que nosaltres volem i cercam amb aquesta

proposició no de llei que avui presentam, no és més que això:

una immediata rectificació davant els errors comesos. Volem,

en primer lloc, que el Parlament de les Illes Balears expressi la

seva queixa formal per al tarannà mostrat en el procediment

duit a terme pel cessament de l’Excma. Sra. Catalina Cirer i

Adrover, batlessa de Palma, com a vocal del Consell

d’Administració de Patrimoni Nacional; volem que el

Parlament insti el president del Govern de l’Estat a donar les

explicacions oportunes, mitjançant comunicació formal i per

escrit sobre els motius que provocaren la pèrdua de

representació de la ciutat de Palma de Mallorca en aquesta

institució i sobre les maneres utilitzades per al relleu. També

demanam, com no podia ser d’una altra manera, que el

Parlament de les Illes Balears insti el Govern de l’Estat a

revocar el cessament de la batlessa de Palma i a mantenir la

representació de l’Ajuntament de Palma en el Consell de

l’Administració de Patrimoni Nacional.

No ens queda res més que esperar el suport de tots els grups

i sobretot, que siguin conscients que aquesta mesura afecta ben

directament la imatge de Palma, el prestigi de la nostra ciutat,

l’estatus de la nostra ciutat, que estic ben convençuda que

tothom vol que sigui el millor i el més alt. Palma ha d’estar al

nivell que li correspon i no podem permetre que ningú la

degradi. Demanam justícia, demanam reconeixement per a la

nostra ciutat, un reconeixement que fins ara, fins l’arribada del

Govern de Zapatero mai li havia faltat a la nostra ciutat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Feliu. Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida-

Els Verds té la paraula el Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. La veritat és que

no acab d’entendre el to dramàtic d’aquesta proposició no de

llei, que fins i tot indueix a confusió en la seva exposició de

motius. Pareix que estam parlant d’un Consell d’Administració

del Patrimoni Nacional, estam parlant dels béns del Patrimoni

Nacional adscrits a la Corona, no del Patrimoni Nacional.

Parlam de l’Almudaina, parlam de La Granja, parlam de 4

coses més, massa per a nosaltres perquè la Corona no n’hauria

de tenir tantes, però en fi.

(Algunes rialles)

Nosaltres rebutjant les formes que ha tengut el Govern

sobre aquest fet, sí, ens pareix que evidentment s’ha de

comunicar abans de prendre la decisió i s’han de tenir unes

formes més adequades, ens sembla també que no és el Partit

Popular la formació més adequada per establir lliçons de

tarannà, no és el Partit Popular, ni molt manco, després dels 8

anys que hem viscut per ara venir aquí a donar lliçons de

tarannà a ningú.

I per últim i amb això acab, des de la nostra i que seria la

causa per la qual nosaltres no podem donar suport a aquesta

moció. Des de la nostra posició republicana i federalista el que

nosaltres demanaríem és que el Palau de l’Almudaina formés

part del patrimoni de la comunitat de les Illes Balears i no de la

Corona d’Espanya. Per tant, no tenim cap interès de què ningú

representi des de les nostres illes aquest Consell

d’Administració.

I res més. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari del

PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé seguint amb aquest to que ha

encetat el Sr. Rosselló, jo diré que si l’Almudaina fos la seu del

Parlament de les Illes Balears ara no tendríem aquesta discussió

segurament. Evidentment ens trobam davant d’una qüestió

formal i crec que també s’ha de desdramatitzar un poc, ara

nosaltres donam importància a aquestes qüestions formals i si

efectivament s’ha produït aquest cessament sense una

notificació escrita, o fins i tot una telefonada, és evident que

s’han faltat a les formes. Nosaltres, com sempre, estam per

defensar els interessos de les Illes Balears, encara que sigui per

una qüestió tan secundària com opinar sobre uns béns adscrits

a la Corona. 

Per tant, defensarem que una persona de les Illes Balears,

sigui en forma de la batlessa de Palma sigui present dins aquest

organisme. Ens sentiríem més còmodes votant a favor, votarem

a favor, si suavitzaven l’acord que ens proposaven i retiressin

aquestes alAlusions al tarannà perquè no es tracta d’això. Es

tracta de reivindicar que la batlia de Palma sigui present dins

aquest organisme, que hi som des de què es va fundar. Per tant,

per una qüestió de formes també ens facilitarien el vot

favorable. 

I això sí, ara vostès han tastat el que consideren una

incorrecció formal. Nosaltres aquí duim 9 mesos tastant el seu

mal tarannà moltes vegades. Els nostres batles i en aquest

moment parl com a partit polític, se queixen molt del tarannà
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del Govern de les Illes Balears actual i no crec que els seus

batles tenguin res absolutament res a dir de cap dels consellers

del PSM que aquests 4 anys passats vàrem procurar tenir una

extraordinària relació amb tots els ajuntaments, indistintament

del seu color polític. Per tant, s’apliquin la medicina i a partir

d’ara procurin ser més tolerants, procurin tractar tothom igual,

independentment del seu color polític i nosaltres els

correspondrem votant a favor i amb lleialtat institucional.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosa Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

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

En primer lloc vull dir que comprenc i em semblen interessants

les formes que va servir el Grup Parlamentari Popular,

m’agraden perquè a mi m’informen molt dels fons. El que

passa és que jo no les compartesc i per tant, no les adoptaré i a

mi m’agrada molt el teatre eh? Moltíssim, m’agrada veure’l,

però no m’agrada fer-ne.

Mirin el que ha passat és molt senzill i per tant, em sembla

que m’agafarà molt poc estona i alhora que ho faig li he de

donar la nostra opinió al respecte. A la proposició no de llei

que ha presentat el Grup Parlamentari Popular hi ha dos

aspectes i si em permeten començaré pel darrer, el que té a

veure amb el cessament com a vocal del Consell

d’Administració de Patrimoni Nacional de la batlessa de Palma.

El Consell d’Administració del Patrimoni Nacional va cessar

a mitjans del mes passat a 8 dels membres que el constitueixen,

dins un procés de renovació que s’ha fet altres vegades i que

tothom que conegui les altes responsabilitats que té patrimoni

nacional sabrà que no només és normal sinó que és convenient.

El que ha estat diferent aquesta vegada és que entre els vocals

que no han estat renovats s’hi troba la batlessa de Palma.

Arribats a aquest punt és important dir que el Grup

Parlamentari Socialista, com a tots els habitants d’aquesta

comunitat autònoma, ens hagués agradat que dins el Consell

d’Administració de Patrimoni Nacional s’hagués vetllat pels

interessos del nostre patrimoni nacional, que és precisament el

que no s’ha fet els darrers 8 anys. 

El patrimoni que hi ha a ciutat, encara que és el més petit en

volum i recursos de totes les ciutats que tenen patrimoni

nacional, per a nosaltres és important i per això la nostra

profunda preocupació al saber que el motiu fonamental de la

substitució de Palma ha estat el fet de què s’ha volgut donar

cabuda a un ajuntament que ha estat molt més eficaç en la

defensa del patrimoni nacional que l’Ajuntament de Palma. Ens

referim a l’Ajuntament de La Granja i com haurien de saber, té

5 vegades més recursos humans i de volum que el patrimoni

nacional de Palma i que tenint només 5.000 habitants ha estat

capaç d’aconseguir, amb un Govern central d’un altre color

polític, més de 6 milions d’euros, 1.000 milions de les antigues

pessetes, per a la restauració del patrimoni nacional del seu

municipi. Clar que ens agradaria Sr. Feliu no haver perdut

aquest àmbit de participació i iniciativa que pot ser el Consell

d’Administració de Patrimoni Nacional i ens sap molt de greu

que la ineficàcia de la nostra major Administració municipal no

hagi sabut conservar-ho. 

Sembla ridícul per tant, demanar la revocació del cessament

d’uns representants que no han estat capaços de defensar els

nostres interessos i sembla encara més ridícula l’apelAlació a la

Casa Reial, quan si haguessin tengut la prudència d’aclarir el

procediment que es segueix en els cessaments dels membres del

Consell d’Administració de Patrimoni Nacional, haguessin

sabut que independentment del que digui el Butlletí Oficial de

l’Estat i que no obliga a fer-ho, es té en compte el parer de la

Casa Reial en els canvis que es preveuen fer.

Quant a la qüestió de la forma, des del Grup Parlamentari

Socialista estam sorpresos perquè insinuïn que no s’ha fet una

cosa i que de fer-se seria una greu irregularitat perquè vostès no

estan dient que des de Patrimoni Nacional s’hauria d’haver

avisat la Sra. Cirer de què la cessaven, no? Perquè això ens

sorprendria moltíssim i encara ens sorprèn molt més que la Sra.

Cirer no hagi pres la mesura mínima de prudència política i

respecte institucional, aquests que vostès reclamen tant, en una

persona que ocupa un càrrec de lliure designació, mesura que

no és altra que la de posar al càrrec a disposició immediatament

que hi ha un canvi en qui correspon nomenar-lo o confirmar-lo.

Mesura mínima, insistesc, de prudència política i respecte

institucional.

(Remor de veus)

Bé, aquest és almenys el procediment que es segueix, potser

vostès en tenen uns altres, ja s’ha dit aquí per part d’altres

portaveus. Com hagués estat una mesura mínima de prudència

i per descomptat, una mesura bàsica de gestió eficaç dels diners

del nostre ajuntament, esperar la convocatòria del consell per

comprar els passatges d’avió, convocatòria que de cap manera

es va fer perquè el cessament va ser dia 14, la reunió el dia 18

i van tenir la cura de no convocar els membres que s’havien de

cessar, com és natural i lògic. Confio que la Sra. Batlessa

hagués encarregat aquests bitllets a tarifa complerta i li hagin

pogut fer el reemborsament complet, perquè si no a sobre ens

costa això. Naturalment ningú no l’havia d’avisar del seu

cessament, això no es així i vostès que tenen molta experiència

en cessaments i en designacions ho han de saber. El que fa a les

institucions més acurades a les formes és que una vegada s’ha

produït el cessament, la persona amb més alta responsabilitat

envia una carta agraint els serveis prestats. No sabem si això

s’ha fet, però en tot cas, qui ho hauria d’haver fet en aquest cas

és el President del Consell d’Administració, el Duque de San

Carlos, que com vostès també haurien de saber va ser nomenat

pel Govern del PP.

Comprenc que estiguin disgustats perquè l’Ajuntament de

Palma ha deixat d’estar representat dins el Consell

d’Administració de Patrimoni Nacional perquè no ha estat

eficaç en la defensa del patrimoni de Ciutat. I comprenc que

estiguin disgustats perquè qui hauria d’haver agraït els serveis

i no ho ha fet sigui precisament algú nomenat pel propi Partit

Popular. De totes formes estiguin tranquils en aquesta darrera

qüestió perquè em sembla que el Duque de San Carlos tampoc

estarà gaire temps en el Consell d’Administració.
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Per resumir i encara que comprenem el seu disgust i ens

hagués agradat donar suport a aquesta darrera proposició no de

llei d’aquest curs parlamentari, però no li donarem suport i no

li donarem suport perquè el PP erra del tot a l’hora de cercar

responsables en la substitució de l’Ajuntament de Palma en el

Consell d’Administració de Patrimoni Nacional, errada que

com és ben palès, com moltes altres coses de les que hem dit,

no és en absolut accidental.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Alberdi. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

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

excuses, excuses, 8 i 9 i cartes que no lliguen, com ja he dit

abans. Realment jo m’estic plantejat aquí i m’estic demanant si

ens sentim tots representants del poble, dels ciutadans de

Balears i entre els quals s’hi troben els ciutadans de la ciutat de

Palma de Mallorca, o no, perquè realment estic sentit autèntics

disbarats.

Vull agrair la disposició que ha plantejat el PSM per donar

suport a aquesta proposició. I voldria dir que entenc que la Sra.

Alberdi hagi de presentar un discurs documentat allà on hagi de

justificar allò que és injustificable, allà on s’hagi de posar

disciplina dins el seu partit perquè realment és molt difícil fer

el paper que ella ha fet com a ciutadana de les Balears per

justificar una cosa que realment no és això. A més dient coses

que no són certes, jo no sé si vostè coneix realment com

funciona, no sé si vostè sap que des de l’any 1982, hagi

governat el Sr. Felipe González, hagi governat el Sr. José

María Aznar, és igual el que hi hagi en el Govern d’Espanya,

el més important és que el màxim representant de la ciutat de

Palma de Mallorca, el batle o batlessa, són els que estan

presents a Patrimoni. I no es fa cap tipus de consulta a la Casa

Reial, vostè què em vol dir que han demanat a la Casa Reial a

veure si estan d’acord en què la Sra. Cirer estigui de

representant i ells han dit que no, vol dir això vostè? Vol dir

que la família reial ha dit que no?

(Remor de veus)

Vostè mateixa ho ha dit, vostè mateixa ha dit que li

agradaria que Palma estigués present, vostè mateixa ho ha

declarat, com no pot ser d’una altra manera com a ciutadana

d’aquí perquè Palma estigui dins el Consell d’Administració de

Patrimoni Nacional. La resta que digui, entenc que ho ha de dir,

ho entenc perfectament, ho ha de dir, ha de cercar excuses, ha

de donar uns arguments que realment no són reals, vull dir que

no van amb la veritat. No és així el funcionament, no sé si ho

sap o no i entenc que passi per aquest mal tràngol, però jo li

demanaria que siguin valents, que donin suport a aquesta

postura, que anteposin sempre els interessos dels ciutadans de

les Balears davant un posicionament polític concret. Això jo

crec que és important com a representants perquè el que digui

el PSOE a Madrid ho diu a Madrid, però vostès estan aquí i han

de donar la cara davant els ciutadans d’aquí i jo crec que això

serà difícil de justificar.

Entenc perfectament també les reflexions que ha plantejat

el representat d’Esquerra Unida-Els Verds que com a

republicans, entenc jo que no tenen cap altre argument. Però li

vull dir que el motiu del debat no és si l’Almudaina ha d’entrar

a formar part dels béns de Patrimoni Nacional o no, el motiu

del debat és que estàvem dins Patrimoni Nacional i ara ens

trobam de fora. Aquest és el motiu, no hem entrat si hem de

formar part o no. L’Almudaina forma i formarà sempre part

dels béns de Patrimoni Nacional a no ser que tal vegada entri

una república.

Llavors jo demanaria a tots els grups que siguin valents, jo

demanaria a tots els grups que tenguin ben present que són

ciutadans d’aquestes illes i que realment se’ns ha fet un

atemptat molt clar contra la nostra dignitat i contra el nostre

prestigi. Palma sempre des de l’any 82 ha estat, governi qui

governi, això no té cap altra visió, vull dir que Palma ha estat

sempre. Per tant, jo entenc que qualsevol tipus d’argumentació

que se vulgui donar per justificar el tema de què Palma no sigui

present són excuses, excuses difícils de mantenir, però a la

llarga són excuses. 

Nosaltres demanam el suport de tots els grups perquè

realment els ciutadans de Palma s’ho mereixen tot.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats passam a la votació d’aquesta

proposició no de llei.

Passam a votar.

36 vots a favor, 16 en contra, 3 abstencions.

Per tant, queda aprovada aquesta proposició no de llei.

V) Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats

sobre règim d'incompatibilitats dels diputats.

Seguidament els llegiré l’informe que la Comissió de

l’Estatut dels Diputats celebra el ple de la cambra, en

compliment de l’establert a l’article 21 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears sobre incompatibilitats dels

diputats: Hble. Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, Hble. Sr.

Andreu Crespí i Plaza, Hble. Sr. Francisco Molina i Fresneda,

Hble. Sr. Eduardo Puche i Castillejo.

Per tant, deman al Secretari Primer de la cambra que

llegeixi l’informe si és tan amable.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Informe que emet el ple de la cambra a la Comissió de

l’Estatut dels Diputats, donant compliment a l’establert a

l’article 21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears. La

Comissió de l’Estatut dels Diputats, en reunió mantinguda dia

8 de juny de 2004, ha estudiat les declaracions presentades pels

Hbles. Diputats Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, Sr. Andreu
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Crespí i Plaza, Sr. Francisco Molina i Fresneda i Sr. Eduardo

Puche i Castillejo, a l’efecte de donar compliment al que

disposa l’apartat II de l’article 7 del Reglament de la cambra,

referent a l’examen d’incompatibilitats. L’examen s’ha fet atès

a allò que estableix l’articles 5 de la Llei 8/86, de 26 de

novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes

Balears i les modificacions posteriors i els apartats 2 i 3 de

l’article 155 de la Llei orgànica 5/85, de 19 de juny, de règim

electoral general i les modificacions posteriors. 

Atesa la normativa abans relacionada aquesta comissió

ressol d’informar a la cambra que els diputats abans esmentats

no estan subjecte a cap tipus d’incompatibilitat per a l’exercici

del seu càrrec.

A la seu del Parlament, 9 de juny de 2004.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència demana a la cambra si s’aprova per

assentiment? Per tant, queda aprovat.

Declaració institucional sobre el procés de pau,

reconciliació i reconstrucció nacional a Burundi.

I ara deman al Secretari Primer que llegeixi la declaració

institucional consensuada amb tots els grups parlamentaris. Sr.

Secretari Primer.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Declaració institucional sobre el procés de pau,

reconciliació i reconstrucció nacional a Burundi.

El Parlament de les Illes Balears, davant el procés de pau,

reconciliació i reconstrucció nacional iniciat a Burundi,

Es congratula pels progressos que s’hi han realitzat,

sobretot a través de la signatura de l’acord global de l’alt-el-

foc, de la integració dels signats al Govern, a l’assemblea

nacional, a les institucions locals i a la diplomàcia i a l’inici de

les reformes de l’exercit.

El Parlament de les Illes Balears dóna suport i encoratja les

parts signatàries de l’esmentat acord i totes les organitzacions

de la societat burundesa a treballar per fer realment possible la

reconciliació i el desenvolupament humà, integral i sostenible

d’aquell país.

Palma, 15 de juny del 2004.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

S’aixeca la sessió i els desitj que passin unes bones

vacances d’estiu.
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