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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió plenària d’avui. El primer punt de
l’ordre del dia -pregaria un poquet de silenci, si són tan
amables- consisteix en el debat de les preguntes amb solAlicitud
de resposta oral davant ple. 

I.1) Pregunta RGE núm. 491/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a compareixença pel cas
Andratx.

Primera pregunta, RGE núm.491/07, relativa a
compareixença pel cas Andratx que formula la diputada Sr.
Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, he de lamentar
que el Sr. Matas no sigui aquí perquè li volíem recordar que
des de la mateixa tribuna allà on li demanam que pugi a donar-
nos explicacions, ell ens va prometre transparència,
responsabilitat i honestedat. I si bé durant tota la legislatura
aquests tres principis no han brillat excessivament, des del
moment que ha sortit el cas Andratx ha anat tot en sentit
contrari. Ha estat un cúmul d’irresponsabilitats, una manca de
transparència, fins i tot d’ocultisme, perquè ningú no ens ha
explicat encara per què el Govern va tenir tants de mesos, prop
d’un any, entretinguda una denúncia que hagués pogut
paralitzar una urbanització que avui sabem que és ilAlegal, i
honestedat, poqueta, per no dir gens, perquè mentides ens
n’han contades moltes. Per tant, la pregunta és clara. Pensa el

president del Govern comparèixer per donar explicacions del
cas Andratx i d’altres? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

El president i el Govern han donat totes les explicacions
totes les vegades que han estat demanades. Concretament, el
president ha comparegut 6,3 vegades front al Sr. Antich que en
va comparèixer 2,7. He de recordar a la Sra. Diputada que 6
preguntes que s’han formulat al president, les hem contestades,
més una interpelAlació al conseller d’Interior, més el debat de
pressuposts que es va convertir en aquest tema, i el problema
que té, l’estirada que té i malgrat a vostès els agradaria que la
corrupció centrada al municipi d’Andratx i potser a qualcun
altre municipi, sigui extensiva a tot el PP com a arma electoral,
no els sortirà bé.

Gràcies, Sr. President.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
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Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Vicepresidenta, donar
resposta, donar resposta no vol dir contestar. És veritat que a
vegades ha dit qualque cosa quan li han fet una pregunta, però
no ha contestat. El president encara no ens ha dit què feia al
Consolat de Mar dos dies abans que detinguessin el Sr.
Hidalgo. El Sr. President no ens ha dit encara què significava
la conversa de telèfon del Sr. Rodríguez amb el Sr. Hidalgo. El
Sr. President, ni ningú del Govern, no ens ha explicat encara
per què a la Conselleria de Medi Ambient varen tenir 11 mesos
una denúncia, que hagués pogut paralitzar tota la urbanització
de Mon Port, sense tramitar. Una cosa és xerrar i l’altra és dir
coses, Sra. Vicepresidenta, i el nostre president en diu molt
poques, de coses, i les poques que ens ha dit encara han estat
mentides, moltes vegades.

Per tant, pensam que és necessari que doni resposta. Els
ciutadans tenen dret a saber-ho. Dins la cultura democràtica la
responsabilitat, la transparència i l’honestedat de les quals ens
parlava el Sr. Matas en el seu discurs d’investidura són
fonamentals, però també la veritat, Sra. Vicepresidenta. I la
veritat, en aquesta cambra, amb els temes d’Andratx i amb
molts altres temes de corrupció, encara és l’hora que s’hagi de
dir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. El conseller d’Interior va
comparèixer durant més de dues hores i va explicar tots els
detalls. És més, la justícia ha dit clarament que no hi tenia res
a veure. Però vostè vol fins i tot suplantar la justícia. 

Per cert, el Sr. Massot que encara no l’ha imputat ningú,
vostès ja havien demanat la consellera de Presidència, perquè
era la seva titular, la consellera d’Obres Públiques pel pecat
d’haver nascut a Andratx, a mi per haver-me reunit qualque
vegada amb un director general, el Sr. Massot, del Govern. En
fi, amb valoracions i amb criteris com aquests, es posa de relleu
la seva coherència. M’agradaria que aplicàs aquesta
coherència, aquesta honestedat i aquesta veritat que nosaltres
practicam en el cas de la imputació del seu regidor del PSM
d’Andratx que té, per cert, presumptament un xalet construït a
una zona protegida i sense llicència. M’agradaria també que
ens explicàs com és possible que un regidor del bloc de
Ciutadella, d’Esquerra Unida i Els Verds, tengui també obres
sense llicència amb un expedient obert. O com pot ser que una
regidora del PSM d’un ajuntament un cop se’n va de regidora
utilitzi la Visa per a despeses personals. O com és possible que
el batlle de Petra estigui imputat i vostè no demani aquesta
honestedat, aquesta veritat a aquest parlament.

El primer que hem de ser, Sra. Diputada, és coherents. No
intentar fer de la corrupció de qualque ajuntament una
corrupció generalitzada i després la creuran perquè, si no, no la

poden creure i, a més, sé que passen per part del PSM i el Bloc
hores baixes per la seva incoherència. Gràcies, Sr. President.

(Aldarull i alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 499/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a corrupció a les Illes Balears (I).

EL SR. PRESIDENT:

Segona pregunta RGE núm. 499/07, relativa a corrupció a
les Illes Balears que formula la Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, que la corrupció és un càncer
que recorre institucions, polítics i tècnics és un fet desgraciat de
la nostra realitat política en aquestes illes. Només sembla ser
que el president Matas és l’únic que nega les evidències, ja que
la setmana passada es va atrevir a dir que no hi havia cap
persona política ni del PP imputada per corrupció a les Illes
Balears. Idò, només posarem un exemple i volem saber si el
Govern té coneixement que el 50% del batlles del PP de l’illa
d’Eivissa estan imputats per la Fiscalia per corrupció política
i urbanística, entre ells l’alcalde de Sant Josep.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
tenim el mateix coneixement que hauria de tenir vostè de la
imputació del candidat del seu partit a l’Ajuntament de Calvià.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada. 

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Flaquer, no entraré en les
seves provocacions, entre altres coses perquè acaba de mentir
de manera flagrant en aquesta cambra perquè no hi ha ni un sol
batlle imputat, i menys el de Vila, a l’illa d’Eivissa. I li
requereix ara mateix, si té la valentia política de dir-me a quin
escrit del Ministeri Fiscal hi ha un escrit d’acusació en contra
del batlle d’Eivissa.

(Remor de veus)

Però el que ens porta aquí és parlar de la corrupció a
Eivissa del Partit Popular...
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EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un poc de silenci.

LA SRA. COSTA I SERRA:

...que és la real. És la real perquè a dia d’avui ens hem
centrat en el municipi de Sant Josep per ser el cas del qual està
a punt de celebrar-se el judici. El fiscal acusa aquest alcalde i
tota la comissió de Govern de prevaricació urbanística per
haver atorgat una llicència en un espai protegit. A més li
demana, per primera vegada en tota la història judicial de les
Illes Balears, una pena de dos anys i mig de presó. 

Vostès poden seguir rient i fent veure que aquí no passa res,
però sembla ser que el Govern i el seu president, el Sr. Matas,
en comptes de desmarcar-se de la corrupció l’estan tapant.
Així, es compensen els presumptes corruptes amb tornar ser
candidats i, si no, mirin aquesta foto tan ilAlustrativa on
l’alcalde candidat imputat resulta que està brindant amb cava
amb el conseller Josep Juan Cardona i amb el president del
Consell d’Eivissa, el Sr. Pere Palau.

Senyors del Govern, vostès ho varen dir, ho va dir el Sr.
Rodríguez “los dos estamos en el mismo barco”, però el Sr.
Matas, a més, és el capità del vaixell de la corrupció. A no ser
que quan parlen d’aquests imputats del PP, vostès pensin o que
no són persones o que no són polítics o que no són del PP.
Vostès mateixos.

Gràcies.

(Aldarull i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
jo comprenc, Sra. Costa, que vostè ve amb les respostes seves
ja preparades i, per tant, no escolta ni tan sols...sí, ni tan sols el
que jo li he contestat. 

Jo no m’he referit, no m’he referit per res a Eivissa, que si
volen en podem parlar ara. M’he referit que vostès presenten a
l’Ajuntament de Calvià, com a candidat a una persona
imputada en el Jutjat d’Instrucció número 5 de l’illa de
Mallorca. Això és el que jo li he dit. Jo el que critic, el que
critic de vostès, és que volen aplicar una doble vara de mesurar.
Vostès la corrupció només la veuen als militants del Partit
Popular i en canvi m’estranya que no vegin la corrupció al seu
propi partit quan si en aquest país, si en aquest país, hi ha hagut
una història de corrupció en majúscules ha estat la del Partit
Socialista, la del partit al qual pertany. Els agradi o no els
agradi. 

Comprenem perfectament que vostès vulguin centrar aquí
el debat en un tema tan espinós com aquest, que ens hauria de
preocupar a tots per igual i que ens preocupa per igual. Però el

que no és just, Sra. Costa, és que vostè es fixi en la imputació
del batlle de Sant Josep i no es fixi en la imputació del seu
candidat a l’Ajuntament de Calvià o del de l’Ajuntament
d’Andratx que també hi està.

Sra. Costa, vostè hi ha dit, jo no en feia comptes, no volia
entrar per aquí, però si efectivament vostè em parla d’Eivissa
hauríem de començar a explicar per què a Eivissa centre es
construeixen edificis sense llicència municipal, per què
s’excedeixen en la construcció i en la irregularitat i per què hi
ha jutjats que estan investigant aquesta línia d’actuació.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un poquet de silenci, per favor.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Sra. Costa, per acusar, per fer política d’aquest tema s’ha de
tenir credibilitat, s’ha de tenir credibilitat, i creguin-me,
creguin-me, sí, Sra. Armengol, cregui’m, ni vostè, Sra.
Armengol, ni el seu candidat, ni el seu partit, en matèria de
corrupció, no estan en condicions de donar lliçons a ningú.
Moltes gràcies.

(Aldarull i alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 500/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alemany i Cladera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a corrupció a les Illes Balears (II).

EL SR. PRESIDENT:

Tercera pregunta, RGE núm. 500/07, rectificada mitjançant
l’escrit RGE núm. 503/07, relativa a corrupció a les Illes
Balears, que formula el diputat Sr. Antoni Alemany i Cladera,
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. ALEMANY I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera d’Obres Públiques, la pregunta, supòs que la té
davant, diu textualment “ha fet ús en qualque ocasió del seu
càrrec de consellera per obtenir tracte preferent per a vostè o
per a algun familiar?”

Com que la pregunta en si li podria crear dubtes sobre a què
em refereix, li diré en aquest cas concret què voldria que em
contestàs. Fa referència a la llicència que es va donar dia 9 de
març a una solAlicitud de llicència que s’havia fet dia 8 a una
casa; el solAlicitant de la llicència era el pare del seu company
sentimental i va demanar dues llicències, una per reformar la
façana, que li van atorgar l’endemà, i una altra llicència que era
una pròrroga d’una llicència que s’havia obtingut feia 36 anys,
que se li va donar en 48 hores, precisament en cost zero, o
sigui, no li varen cobrar ni un euro per donar-li aquesta
llicència. 
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El que li demanam és -vist que el batlle d’Andratx està
acusat per donar llicència a canvi de qualque contrapartida- a
veure si vostè, supòs que no li varen donar cap contrapartida
monetària, si vostè ha fet ús del seu càrrec per obtenir aquesta
rapidesa per a l’atorgament de la llicència d’aquest edifici.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera d’Obres Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, si al Sr.
Alemany no li molesta, els meus sogres han demandat al jutjat
la seva exportaveu socialista d’Andratx per mentidera.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. ALEMANY I CLADERA:

I qualque cosa més ha fet el seu sogre. A més, ha intentat
que s’oculti informació a un càrrec públic de l’ajuntament i va
demanar, va fer una instància, una prova més del seu poder dins
l’ajuntament, va presentar una instància per saber qui s’havia
interessat per la seva llicència. En 24 hores li varen contestar
per escrit qui havia estat, havia estat una regidora de
l’Ajuntament d’Andratx que tenia, per cert, tot el dret a
examinar la llicència. I en 24 hores més, va fer una petició que
a partir d’aquell moment no es donàs cap tipus d’informació en
relació amb llicencies que l’afectassin a ell a aquesta regidora.
Això és ocultar informació, i jo no entenc per què, vostè tal
vegada sí. Expliqui-m’ho.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera d’Obres Públiques.

(Aldarull a la sala)

No vol contestar.

I.4) Pregunta RGE núm. 501/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a corrupció a les Illes Balears (III).

Passam a la quarta pregunta, RGE núm. 501/07, relativa a
corrupció a les Illes Balears, que formula el diputat Sr. Antoni
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, Sr.
Conseller, cuando se comenzaron a conocer las actividades del
Sr. Del Olmo, del alcalde Del Olmo, fundamentalmente a
través de una grabación de una conversación en la que se hacía
referencia al pago de sobornos, la actitud del presidente Matas
y del Sr. Conseller Rodríguez fue idéntica a la que tuvieron en
el caso Andratx, fue ratificar al candidato, sólo que en el caso
del Sr. Del Olmo fue especialmente espectacular el apoyo del
Sr. Matas, muy comentado en el pueblo, por supuesto. 

Hay una frase que pasará a la historia de la corrupción en
estas islas, que es “hoy es lunes, son las siete, y estoy en mi
despacho”. Esta frase ha quedado como un sinónimo de dar el
agua, que es el término que se emplea en el mundo de la
delincuencia para referirse a áquel que avisa de la llegada de la
policía para que el delincuente se deshaga  del cuerpo del delito
y se prepare ante la inminencia de una acción policial. 

A la vista, Sr. Conseller, de que el Sr. Del Olmo ha
presentado su dimisión ante la inminencia, ahora sí, de
revelaciones muy importantes, le pregunto, Sr. Rodríguez, si
llamó al alcalde de Santa Margalida para decirle que era lunes
y estaba usted en su despacho antes de que él dimitiera. 

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberà):

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, Sr.
Diputado, mire usted, yo no tengo que llamar al Sr. Del Olmo
para decirle que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes,
algún sábado y algún domingo para estar en mi despacho,
porque eso lo sabe él y también usted que es lo que le pica, es
lo que le pica.

Lo que sí le digo es que estoy en mi despacho cada día
porque he sido educado en el esfuerzo, en la constancia y en el
trabajo para los demás. Por eso lo hago cada día y eso a usted
le pica y le molesta. Gracias, Sr. Presidente.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Sr. Rodríguez, mire con todas
estas circunstancias está acabando usted la legislatura con un
nivel de desprestigio que la verdad es que ni yo mismo, que era
probablemente el que menos confiaba en usted, me lo esperaba.

Mire, usted es quien coordina la política municipal del
Partido Popular, tanto desde su partido como desde su puesto
en el Gobierno, se lo he dicho ya más de una vez en nuestras
intervenciones aquí en el Parlamento. Y a la vista de lo que está
extendida la corrupción en los ayuntamientos del Partido
Popular no podemos sino concluir que esa actividad política
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suya ha sido un completo fracaso. Usted como responsable de
la política municipal del Partido Popular es el responsable,
último responsable, de lo extendida que está la corrupción en
estos ayuntamientos. Ya se dice que usted no continuará en un
posible e improbable próximo gobierno del Partido Popular
después de este fracaso. Pero ¿quiere un consejo? Llame a su
contestador y dígase a sí mismo que es lunes y está en su
despacho, imite al Sr. Del Olmo, dimita y nos ahorrará estos
últimos meses. 

Nada más, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberà):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, muchas gracias por
revelar que en un posible gobierno, probable del Partido
Popular, no, no, probable, ha dicho usted, pero es igual. 

Mire usted, de lo que sí avisé al Sr. Del Olmo, Sr.
Diputado, es que tanto el PSOE como usted especialmente,
actuarían como fariseos. Le avisé de que no respetarían el
derecho a la presunción de inocencia, le avisé de que haciendo
y propiciando juicios paralelos actuarían ilegalmente, le avisé
de que atentarían contra su honor, contra el honor de las
personas sin importarles si es falsa o verdadera la acusación
que hicieran. Le avisé de que harían un daño gratuito e
irreparable a los más íntimos, a su familia, a cualquiera de sus
miembros, como está ocurriendo. 

Le avisé de que intentarían influir desde el exterior en las
decisiones que debe tomar la justicia. Mientras todo esto
ocurre, este acoso, este derribo a un candidato, a una persona
que hasta que no se demuestre lo contrario es una persona
honrada, pues, ustedes tienen un portavoz en Santa Margalida
que ha hecho una casa ilegal y una piscina ilegal. Y usted, Sra.
Armengol, ha estado en esta casa ilegal y en esta piscina ilegal.

A dar clases de ética, vaya usted por ahí, Sr. Diputado.

(Petit aldarull a la sala)

I.5) Pregunta RGE núm. 502/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a corrupció a les Illes Balears (IV).

EL SR. PRESIDENT:

Cinquena pregunta,...Per favor, un poquet de silenci.

Cinquena pregunta, RGE núm. 502/07, relativa a corrupció
a les Illes Balears, que formula el diputat Sr. Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr.
Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, yo estoy aquí
pidiéndole responsabilidades a usted, no al Sr. Del Olmo, no
diga usted que yo me meto con el Sr. Del Olmo porque no lo
estoy haciendo. Me estoy metiendo con usted. O sea, no trate
de desviar la atención ni de trasladar su responsabilidad al Sr.
Del Olmo que tampoco le hace ningún favor con ello.

Mire, pronto Sr. Rodríguez también va a tener que llamar
a la alcaldesa de Felanitx para decirle que es lunes y que está
usted en su despacho. Sólo que en este caso hay una
peculiaridad. Mire, Felanitx es uno de los ayuntamientos
escogidos por el Govern para tener el urbanismo directamente
controlado por ustedes mismos. El Govern por medio de la Sra.
Estaràs firmó una serie de convenios con ayuntamientos, entre
ellos el de Felanitx, para que un enviado del Gobierno se
hiciera cargo del urbanismo de estos ayuntamientos.

Desde el primer momento, el 8 de agosto de 2003, no
tardaron nada, tomaron el control del urbanismo de Felanitx, de
modo que allí no pasa nada sin que el Gobierno lo sepa. Dicho
con otras palabras, lo que está sucediendo en Felanitx es
responsabilidad directa del Govern, a través de un convenio de
cooperación técnica -que tengo en mi mano- para urbanismo y
ordenación del territorio. 

¿A qué se debe este interés en controlar el urbanismo de los
pueblos? ¿Por qué tienen ustedes ese interés? Nos los explicará
o, creo yo, que a  la vista de lo que está sucediendo, todos
vamos entendiendo por qué el Gobierno de las Islas Baleares
controla por medio de técnicos suyos el urbanismo, tal como ha
pasado en Andratx y tal como está pasando en Felanitx.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberà): 

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, el futurismo se lo
dejo a usted. Pero lo que está ocurriendo en Felanitx es la
desvergüenza de que el PSOE se apoya en un tránsfuga para
que el Partido Popular no tenga la mayoría que obtuvo en las
urnas en el 2003. Repito, en Felanitx hay un tránsfuga que está
actuando con el Partido Socialista.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diéguez.

(S'escolta la veu del Sr. Conseller d’Interior que diu
“desmienta, desmiéntalo”)

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Ninguna, ninguna explicación, Sr. Conseller, ninguna,
porque no tiene. No sé si está guardando para el final los
insultos, como suele hacer, ¿no? Yo le aconsejo...

(Remor de veus)
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...le aconsejo, sí, le aconsejo que lo haga...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...sobre todo si está usted desesperado, insulte fuerte,
porque así procura, intenta a veces y a veces lo logra incluso,
derivar la atención...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Oliver, per favor. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Mire, ¿sabe usted a qué persona han encomendado ustedes,
por parte del Govern, el control del urbanismo en Felanitx? Ni
más ni menos que a la persona que ejerce el cargo de jefe de la
asesoría directa del Sr. Presidente del Gobierno, Sr. Matas.
Exactamente a la misma persona. Eso es casualidad. Sr.
Rodríguez, ¿con qué otros ayuntamientos tienen convenios?
Espero que no coincida la geografía de sus convenios con la
geografía de la corrupción urbanística. 

Mire, Sr. Conseller, ¿me podría explicar cómo puede el Sr.
Matas decir, aunque sea en la televisión del régimen, que su
gobierno es ajeno a lo que pasa en el urbanismo en los
ayuntamientos, si controla el urbanismo del Ayuntamiento de
Andratx por medio de un director general y controla el
urbanismo del Ayuntamiento de Felanitx por medio de este tipo
de convenios?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Cómo puede decir que son ajenos, Sr. Conseller?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, per favor. Té la paraula el Sr. Conseller
d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberá): 

Sr. Presidente. Sr. Diputado, lo que a usted le molesta y me
remito a las estadísticas es que le he ganado a ustedes todas las
elecciones desde el año 87, todas, en Palma y desde el año
2001 en Baleares, todas las hemos ganado y les vamos a ganar
las próximas. 

Pero mire usted, como siempre, Sr. Diéguez, usted nada
más saca falsedades, humo, mentiras, falta de rigor, es decir,
juego marrullero, usted juego marrullero, que es su afición.
¿Con qué objetivo se recrea usted en todo esto? ¿Para qué se

recrea usted en todo esto? Se lo diré enseguida. Mire usted,
dañar a las personas que puedan perjudicar o molestar al PSOE,
porque, le advierto, la Sra. Alcaldesa de Felanitx tendrá otra
vez mayoría absoluta y, si es posible, no tendrá tránsfugas.

Para que no haya debates ni de ideas ni de programa,
ustedes se han instalado en la difamación, en la calumnia
permanente, en la eliminación del adversario político, en la
mentira y en la injuria. Mire, Sr. Diputado, no nos van a comer
la moral, escúcheme, no nos van a comer la moral, por mucho
y que dijera en el pasado. Haremos la mejor campaña electoral
para explicar a los ciudadanos el mejor balance de gestión
jamás alcanzado en esta comunidad. Y por supuesto, en
Felanitx. Las mejores propuestas que el Partido Popular piensa
llevar a cabo en los próximos años en los municipios, en el
Consell y en el Govern. No le quepa duda, Sr. Diputado, que
con sus actuaciones va a propiciar que el Partido Popular tenga
la más amplia mayoría que nunca ustedes hayan imaginado.
Gracias, Sr. Diputado.

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 492/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relativa a Pla director del Port
Adriano.

EL SR. PRESIDENT:

Sisena pregunta, RGE núm. 492/07, relativa a Pla director
de Port Adriano, que formula la diputada Sra. Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, li voldria demanar
-tal com he formulat, a més, la pregunta- si la Conselleria
d’Obres Públiques pensa aplicar la Llei de ports per a
l’ampliació del Port Adriano i, per tant, dur a terme el pla
director corresponent. M’agradaria que em contestàs aquesta
pregunta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera d’Obres Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, efectivament tal com
marca la Llei de ports, una vegada aprovat el projecte
constructiu de l’ampliació del Port Adriano i d’acord amb el
que disposa l’article 72.3 de la Llei de ports, s’iniciarà el
procediment d’elaboració del pla director que delimitarà la
nova zona de servei que inclourà l’adscripció demanial
corresponent i donarà de nou participació institucional i social
suficient.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, entenc amb la seva
resposta que Port Adriano tendrà un pla director de port, supòs,
perquè així ho he entès. Per tant, la pregunta que li feia
bàsicament era perquè esper que la Llei de ports, que vostè va
fer i que tant va defensar, sigui una llei aplicable i no sigui el
que pareixia ara, que a Port Adriano vostès han fet ja el
projecte constructiu sense tenir pla director de port. 

Això és un element fonamental per dur endavant qualsevol
ampliació perquè Port Adriano no té pla director. Per tant, una
ampliació de més del 30% necessita tenir un pla director. Jo
esper que vostès facin el pla director i sobretot compleixin el
que diu l’objectiu de la llei, que és l’ordenació dels ports i que
l’objectiu sigui la preservació del litoral perquè Port Adriano,
Sra. Consellera, una vegada més, farà del litoral de Calvià i
d’Andratx un desastre. 

És allà on hi ha més ports de tot Mallorca, 15 ports entre
Palma, Calvià i Andratx. Jo esper que tenguin suficient seny
quan facin aquest pla director per realment evitar-lo, per no
continuar fent malbé el litoral de Calvià.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la consellera d’Obres Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, vostè sap que la
tramitació del Projecte de Port Adriano ha estat modèlica i
totalment ajustada a una nova llei que és a més molt exigent
quant a la participació de les administracions públiques. Hi ha
hagut un informe vinculant de l’Ajuntament de Calvià, un
informe vinculant del Consell Insular de Mallorca, un informe
vinculant de la Comissió balear de Medi Ambient i el darrer
informe que faltava, vinculant, ha estat el del Ministeri de Medi
Ambient, que ha estat favorable, dia 11 de gener del 2007. 

Tal com marca ara l’article 72.3 de la Llei de ports: “la
aprobación de proyectos de ejecución relativos a la
construcción de nuevos puertos o a las modificaciones
substanciales de los existentes tiene que ir acompañada del
acto de iniciación del procedimiento de elaboración del plan
director correspondiente”.

Per tant, amb l’aprovació del projecte constructiu, que
encara no està fet, s’iniciarà l’elaboració del pla director
corresponent. Per tant, nosaltres complim exactament la nova
Llei de ports i, en aquest cas, l’ampliació de Port Adriano
s’ajusta plenament a dret i, a més, amb l’informe favorable de

totes les administracions públiques, de tots els colors polítics,
diferents. Per tant, crec que més consens impossible en aquest
projecte, llevat del seu grup, que és minoritari, que jo respect,
però totes les administracions han estat conformes amb aquesta
ampliació.

Moltíssimes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 494/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a efectes de derogació de l'ecotaxa.

EL SR. PRESIDENT:

Setena pregunta, RGE núm. 494/07, relativa a efectes de la
derogació de l’ecotaxa, que formula el diputat Sr. Antoni Marí
i Tur, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, tots recordam les
repercussions negatives que l’aplicació de l’ecotaxa va tenir
durant la legislatura anterior, tots coneixem el descens del
turisme que hi va haver, del nombre de turistes, la baixada dels
rendiments econòmics, la pujada de l’atur, etc., i que tots
recordam perfectament. Tots coneixem també la recuperació
que hi ha hagut en aquests darrers anys en el nombre de
visitants, en els rendiments econòmics i en l’augment de
l’ocupació en tota la nostra població.

Però perquè la gent sàpiga el que pot passar davant futures
temptacions i per saber la repercussió que això va tenir, ens
agradaria saber des del nostre grup quin efecte creu el conseller
de Turisme que haurà tingut en la dinàmica del sector turístic
durant aquests darrers anys la derogació de l’anomenada
ecotaxa al principi d’aquesta legislatura? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, jo crec que a
final de legislatura és positiu i oportú fer balanç dels efectes o
de les conseqüències que s’hagin pogut derivar d’actuacions
que s’han dut a terme en aquesta pròpia cambra legislativa com
va ser la derogació a principi d’aquesta legislatura de l’impost
anomenat ecotaxa. He de dir que crec que de manera immediata
l’eliminació d’aquest impost va retornar el diàleg i la confiança
al sector turístic en el seu conjunt. Un diàleg i una confiança
que s’havien trencat i que s’havien romput com a conseqüència
de la política d’enfrontament que va dur a terme l’anterior
govern d’aquestes illes.

Automàticament també es va produir una millora immediata
de la imatge de les nostres destinacions principals als mercats
emissors i jo crec que tota aquesta qüestió, recuperació de la
confiança, del diàleg, millora de la imatge és evident que ha
repercutit en una recuperació -jo diria que espectacular, com
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veurem a preguntes següents- de les principals dades turístiques
de les Illes Balears. Per tant, jo he de dir que la valoració al
final d’aquesta legislatura sobre la derogació d’aquest impost
no pot ser més que positiva.

I vostè apuntava un cert temor respecte el futur, respecte a
possibles temptacions de nous governs. I he de dir en aquest
sentit, amb certa satisfacció, que fins i tot el propi partit
impulsor d’aquest impost, impulsor d’aquesta mesura, el seu
candidat a les properes eleccions autonòmiques, el Sr. Antich,
ha dit públicament als mitjans de comunicació i en reunions
amb el sector, que no tornaria aplicar aquest impost. He de dir
però que la credibilitat del Sr. Antich en aquest sentit, almanco
per a qui els parla, és mínima per no dir nulAla, tota vegada que
també he de recordar aquí que aquesta mateixa promesa el Sr.
Antich la va fer al sector turístic a principis de l’anterior
legislatura i tots sabem com va enganar el sector i com va
incomplir de manera manifesta aquesta promesa. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 498/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a FITUR.

Vuitena pregunta RGE núm. 498/07, relativa a FITUR que
formula el diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Ja estam a finals de legislatura
i jo crec que és un bon moment per fer balanç. Fa pocs dies, fa
poques setmanes hi va haver la fira turística de FITUR, vaig
tenir la sort de poder-hi assistir i vaig notar un cert optimisme,
vaig notar una gran satisfacció per part del sector i fins i tot
vaig notar ilAlusió, fins i tot per a aquells governants que durant
4 anys se varen passar intentar desprestigiar el sector del
turisme, insultant, “hoteleros caribeños”, posant imposts en
contra del sector i que varen fer que donéssim moltes passes
enrera després de molts d’anys de feina.

Ens agradaria saber en aquest cas quines són les
expectatives que ha generat en el propi sector aquesta fira
internacional, perquè crec que és un bon moment per passar
comptes i sobretot un bon moment també per enviar al nostre
sector econòmic més important de la nostra comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament, coincidesc amb vostè que és un bon moment per
fer balanç, hi ha altres partits que evidentment volen fugir
d’aquest debat i el volen centrar en altres qüestions perquè

saben que és l’única possibilitat que tenen, jo crec que realment
mínima, d’aconseguir una victòria electoral. És evident que
aquest debat, que és el debat que preocupa als ciutadans, com
va l’economia, com van les infraestructures, això a determinats
partits polítics avui no els interessa discutir-ho aquí. Però crec
que és bo que discutim avui, que puguem parlar de com estam,
quines expectatives teníem a la Fira Turística de Madrid el mes
de gener de l’any 2003 i quines expectatives se generen després
de la Fira Turística de Madrid de l’any 2007.

He de recordar que l’any 2003, amb l’anterior Govern, la
Fira de Turisme de Madrid era una fira de notícies pessimistes,
d’inquietud, de preocupació d’una temporada turística que no
se presentava en absolut satisfactòria per als interessos
d’aquestes Illes. Ho he explicat abans, els missatges en negatiu
en els principals mercats emissors, el divorci i l’enfrontament
amb el sector i una política jo crec que molt equivocada en
matèria turística ens duien a una situació d’absolut pessimisme.
Avui, 4 anys després i malgrat el debat se vulgui traslladar a un
altre costat, el debat realment important, el de l’economia, el de
la creació de llocs de feina, dóna un resultat molt més
satisfactori i molt més positiu. A la Fira Turística de Madrid
hem pogut conèixer l’opinió dels principals majoristes de
viatges, l’opinió de les principals companyies aèries, l’opinió
de les principals agències de viatges i tots coincideixen en
afirmar que el 2006 va ser un any molt bo turísticament parlant
per a les Illes Balears i que l’any 2007, és a dir, aquest any,
serà un any de consolidació i fins i tot, de major rendibilitat
econòmica i social per al turisme de les Illes.

Per tant, jo crec que davant aquesta situació, la valoració
només pot ser positiva, només pot ser satisfactòria i en
qualsevol lloc, a anys llum de la que teníem fa 4 anys.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 493/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a indicadors turístics.

EL SR. PRESIDENT:

Novena pregunta RGE núm. 493/07, relativa a indicadors
turístics que formula la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i
Barenys del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President. Voldríem conèixer, arrel de
les manifestacions que acaba de fer el conseller, quines són les
dades definitives relatives a enquesta de la darrera temporada
pel que fa als principals indicadors turístics de les nostres Illes?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament, les manifestacions que he fet a les preguntes
anteriors, el més important és que estan suportades amb dades
i arguments. Això és el més important. Dades que per altra
banda no són només del Govern de les Illes Balears, sinó que
estan ratificades i corroborades per l’Institut Nacional
d’Estadística i pel propi Ministeri d’Indústria, Comerç i
Turisme.

I les dades són les que són. L’any 2007 respecte el 2006 ha
tengut un increment d’un 7,9%en nombre de visitants. I
m’agradaria dir en aquest sentit que respecte l’any 2002, darrer
any complet del pacte “de progrés” i any 2006 hi ha hagut 1,5
milions més de visitants a favor del 2006. Quant a despesa
turística 2006-2007 l’increment és d’un 7,8%. Quant a
l’ocupació laboral hem tengut una mitjana de persones
ocupades en el sector turístic durant els mesos de l’any 2006 de
72.164 persones. És molt important contrastar aquesta dada
amb la mitjana d’ocupació en el sector turístic l’any 2002,
darrer any complet del Govern d’esquerres, que va ser de
64.536 persones. És a dir, avui estan fent feina de mitjana
mensual en el sector turístic quasi 8.000 persones més que en
temps del Govern del Sr. Antich, del Sr. Sampol i del Sr.
Grosske. Crec que això és la dada sense cap dubte ni un més
rellevant.

Quant a les estades, a l’any 2002 darrer any complet, com
dic del pacte, vàrem tenir 110.876.449 estades turístiques a les
Illes Balears. Quan ens referim a estades ens referim a
hoteleres. I a l’any 2006 el nombre d’estades ha estat de
125.429.914. És a dir, 15 milions d’estades hoteleres més que
en el temps del pacte de progrés, durant la legislatura 99-2003.

Jo crec que aquesta és la prova irrefutable i la prova
definitiva que des dels bancs d’aquell costat avui només se
parla d’un tema i no se vol parlar del que realment interessa als
ciutadans d’aquestes Illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 495/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Diego Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'administració digital.

EL SR. PRESIDENT:

Desena pregunta RGE núm. 495/07, relativa a Pla
d’administració digital que formula el diputat Sr. Diego Guasch
i Díaz del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. GUASCH I DÍAZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del
Grup Popular som conscients del gran esforç que el Govern de
les Illes Balears està fent durant aquesta legislatura per
implantar la societat de la informació i avançar, donar passes,

per implantar l’administració digital dins les nostres Illes. Per
això voldríem preguntar a l’Hble. Conseller Lluís Ramis
d’Ayreflor, quines accions s’han iniciat per part del Govern
dins el marc de l’administració digital a les Illes Balears?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

 Té la paraula el Sr. Conseller d’Economia i Hisenda.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies, President. Moltes gràcies, Sr. Diputat. S’ha
de dir en primer lloc que el projecte d’administració digital
l’hem posat en marxa des de zero, ja que no vàrem trobar res
sobre aquest tema. No va preocupar al Govern anterior tot el
tema d’avançar en l’administració sense papers i per tant, hem
hagut de fer feina i primer crear totes les bases. 

Per a nosaltres ha estat un projecte destacat en dos objectius
molt clars. El primer objectiu és avançar cap a l’administració
sense papers, creim que és més moderna, molt més ràpida,
s’estalvia temps a tothom, als treballadors de la comunitat
autònoma, als funcionaris, però molt principalment als
ciutadans. És ecològica, eliminant el paper ajudam a l’ecologia.
És més eficaç, molt més àgil i sobretot evita els desplaçaments,
estalvia temps als ciutadans que no han d’acudir a les oficines
de la comunitat autònoma o de qualsevol altra administració
perquè el projecte és molt ample i no tan sols agafa la
comunitat autònoma.

L’altre gran objectiu de l’administració electrònica,
d’avançar cap a l’administració electrònica és que un dels grans
problemes de l’administració és el seu horari. És a dir,
generalment les oficines estan obertes de 8 a 3 de dilluns a
divendres. Una administració electrònica facilita que els
ciutadans puguin fer tràmits els 365 dies de l’any i les 24 hores.
Per tant, aquesta és una passa molt important per als ciutadans,
poder fer feina amb l’administració el dia que vulguin de l’any,
a l’hora que vulguin. Per això anam cap aquí.

Per aquest motiu a la primera fase de l’administració
electrònica el que vàrem aconseguir és posar en marxa 32
projectes que se poden realitzar telemàticament des de ca seva,
des de l’oficina, des d’on vulgui el ciutadà. Jo destacaria entre
aquests projectes que se fan telemàticament, per exemple, la
solAlicitud de llicències per (...) de pesca, milers de llicències
que havien d’acudir a les oficines d’Agricultura i Pesca, ja se
poden fer directament. Dins la Conselleria de Comerç el tema
de la presentació d’instalAlació de baixa tensió. Aquest projecte
abans s’havia d’anar 4 vegades els instalAladors, avui se resol
amb una vegada. Dins Educació i Cultura, la solAlicitud per la
prova de català.

Avançarem amb tots aquests temes i dins dels propers
mesos se posaran en marxa 80 processos més que podran fer els
ciutadans de les Illes Balears des de ca seva.

Moltes gràcies.
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I.11) Pregunta RGE núm. 497/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subvencions de l'abonament guarderia.

EL SR. PRESIDENT:

Onzena pregunta RGE núm. 497/07, relativa a subvencions
de l’abonament de guarderia que formula la diputada Sra.
Maria Binimelis i Amengual del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, voldríem conèixer en quina situació es troba la
convocatòria de subvencions per a l’any 2007 de l’abonament
de guarderies? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Presidència.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, dir-li que com vostè
molt bé sap, aquest és un dels programes que més ressò ha
tengut en temes de conciliació de vida familiar i laboral i que
beneficia directament a les famílies, però també de forma molt
important a totes aquelles dones que tenen infants de 0-3 anys.
En aquest cas és el quart any que sortirà aquesta línia de
subvenció, aquesta convocatòria que en aquests moments se
troba ja publicada.

Preveu un termini d’obertura de registre de solAlicituds a
partir de dia 1 de març fins dia 30 d’abril. A partir d’ara
informarem a les famílies de quins són els condicionants per
poder rebre una subvenció per ajudar a pagar aquest cost
d’aquestes escoletes, tan públiques com privades. Per tant, fins
d’aquí uns 15 dies aproximadament, no s’obrirà aquest termini.
Per tant, totes les famílies interessades tendran el temps oportú
per presentar aquestes solAlicituds.

Voldria explicar també que en els darrers anys i de forma
progressiva, aquesta línia de subvencions ha tengut una millora
important, en un principi tenia una limitació de renta
considerable. En aquests moments la reben totes les famílies
que arriben a una renta d’aproximadament 29.000 euros. I són
beneficiaris, com deia, totes aquelles famílies que tenguin
menors de 0-3 anys, que vagin a una escoleta pública o privada.
El darrer any hi va haver una millora considerable en aquelles
famílies monoparentals o que tenguin un ninet amb
discapacitat, perquè l’import que reben no és de 300 euros, és
de 400.

Dir que també el pressupost d’aquesta convocatòria per a
l’any 2007 és superior als anys anteriors. Per tant, arribam a
1.800.000 euros, amb un increment respecte l’any 2006, tenia
1,6 milions d’euros per a aquesta convocatòria. I dir que el
nombre de beneficiaris en aquell moment varen ser
pràcticament 3.500 i que d’aquests, unes 400-500 famílies són
monoparentals. Per tant, aquelles famílies que només poden

comptar amb un progenitor i que s’ha de fer feina, s’ha de fer
càrrec en definitiva de fer feina fora de ca seva i també de
conciliar aquesta vida familiar i laboral.

Per tant, la nostra aposta amb aquest tipus de mesures ha
estat important. Aquest ha estat un dels programes estrella i a
més ha estat un exemple de coordinació entre distintes
direccions generals, Institut de la Dona, Direcció General de
Serveis Socials i també la Direcció General de Família i
Menors. Gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 496/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Consell metropolità de seguretat.

EL SR. PRESIDENT:

Dotzena pregunta RGE núm. 496/07, relativa a Consell
Metropolità de Seguretat que formula el diputat Sr. Francesc
Molina i Fresneda del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
el Sr. Diputat.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Interior, todos
conocemos el empeño que ha puesto durante toda esta
legislatura en dotar de más seguridad a los municipios de estas
Islas. Nos gustaría saber qué valoración hace de la puesta en
marcha del Consell Metropolità de la Badia de Palma?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberà):

Gracias, Sr. President, señoras y señores diputados. Sr.
Diputado, es evidente que cualquier acción que se haga para
coordinar las policías locales es una acción positiva, yo la
valoro muy positivamente. Pero si además tenemos en cuenta
que los 4 municipios que conforman la bahía de Palma,
Llucmajor, Marratxí, Palma y Calvià, concentran el 60% de la
población, más de 512.000 habitantes residentes en Baleares,
a parte de los transeúntes. Y además concentra 1.250 policía
locales, el 69% del número de policías locales que hay en todas
las Islas Baleares, es un paso todavía más decisivo. Es más
decisivo porque hasta ahora estos 4 cuerpos de policía eran
compartimentos estancos, no conocía lo que ocurría en el
municipio de al lado, a veces con una sola calle de separación
entre uno y otro. A partir de ahora van a aplicar políticas
comunes, actividades coordinadas de forma y manera que se
beneficien los 4 municipios de la acción de cada uno de ellos.

Por ello cuando se ha constituido este Consell Metropolità,
el Govern ha asumido el compromiso de dotarles de (...) de las
comunicaciones a través de la Conselleria de Interior. El cuerpo
de Palma ha a asumido la creación de un protocolo de
actuación coordinada en todos los municipios para la
sustracción de vehículos. Calvià asume la confección de un
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informe relativo a la experiencia positiva de llevar la ordenanza
municipal de control de la prostitución y la venta ambulante,
así como el botellón en vía pública. Marratxí redactará un
protocolo básico, con la experiencia y las propuestas, para la
prevención de la violencia doméstica. Y Llucmajor un
protocolo de actuación de grandes concentraciones,
principalmente aquellas que configuran, se organizan en más de
un municipio, que afecta a otro municipio.

Yo creo que es un instrumento importante y eficaz. Es una
herramienta que en los próximos meses dará fruto, porque
lógicamente la (...). Y mucho más, estamos dispuestos y parece
que hay una predisposición, se incorporan a este Consell
Metropolità la Guardia Civil y la Policía Nacional. Creo que
son instrumentos básicos todos, los 3 cuerpos, para que los
ciudadanos de Baleares tengan más seguridad. Y evidentemente
esta iniciativa no sólo es para la bahía de Palma, hay otras
zonas de Mallorca y de otras islas menores donde también, a
petición de los cuerpos de policía, se estudia la implantación,
no sé si antes de las elecciones...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

II. InterpelAlació RGE núm. 9004/06, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria ràdio i televisió públiques.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm. 9004/06,
relativa a política general en matèria de ràdio i televisió
públiques presentada pel Grup Parlamentari Socialista. En nom
del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Pilar
Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta interpelAlació ja a finals
de la legislatura pretén fer un repàs i un anàlisi d’allò que ha
estat la posada en marxa per primera vegada en la història
d’una ràdio i televisió públiques en el conjunt de les Illes
Balears. I el que podria ser una gran oportunitat històrica, en
normalització lingüística, en cohesió territorial, en pluralitat
política, etcètera, s’ha convertit en una televisió de censura, una
televisió sectària i en definitiva, una televisió de partit. Però
això no queda aquí, a més s’ha convertit en una televisió amb
una gestió econòmica absolutament irregular. No podem
oblidar i hem de fer menció a quins varen ser els començaments
d’IB3.

Tots recordam ara que en els primers informatius i durant
2 dies només varen sortir càrrec del Partit Popular i fins el
tercer no va sortir cap càrrec de l’oposició. Això és una dada
objectiva, tal vegada ara el Govern la pot desmentir. Com
objectiu és que davant d’una propostes ciutadania el dia de la
inauguració d’IB3 es va llevar el so a aquelles imatges perquè
no molestessin, o millor dit i com va dir la pròpia directora,
“para hacer bonito”, paraules textuals de la Sra. Umbert. Això
que és de tots coneguts, si els som sincera, a dia d’avui quasi ja
sembla una anècdota al costat d’allò que està passant a dia
d’avui a IB3.

Ja ho va dir la Sra. Vicepresidenta el setembre de l’any
passat, va dir: “IB3 está diseñada para que cada Gobierno haga
lo que le parezca”. Dit i fet, la Sra. Vicepresidenta, li ho
reconec, mai se n’ha amagat d’aquest partidisme, ja que no
només ho va dir en aquestes jornades audiovisuals el setembre
del 2006, sinó que ho va dir davant de mi mateixa i de la nostra
portaveu, Sra. Armengol, quan amb una barra política, des del
meu punt de vista va dir: “aquesta és la nostra televisió, quan
vosaltres governeu, feis la que vulgueu”. I aquest és el model
de mitjans audiovisuals que advoca el Partit Popular i que
nosaltres no podem compartir.

Els senyors del Partit Popular han apostat perquè cada volta
que hi hagi un canvi de Govern hi hagi un canvi de televisió. I
això és un greu error. És més, a dia d’avui IB3 s’ha convertit en
el gabinet de premsa del Sr. Matas. Per posar un exemple ben
recent, jo diria que s’hauria de donar un Oscar al partidisme i
a la manipulació al programa que vàrem poder veure diumenge
passat, Bona Nit Balears del Sr. Beltran, amb l’entrevista, per
dir-ho d’alguna manera, del Sr. Matas. En un programa de més
d’una hora de duració resulta que la corrupció a les Illes
Balears, portada i notícia des de fa setmanes i setmanes a tots
els mitjans de comunicació de les Illes, no crec que arribés ni
a 2 minuts. Això a un programa que va durar més d’una hora i
mitja. 

Clar, tal vegada això s’explica el motiu de què entre tots els
periodistes convidats no n’hi havia ni un de les Illes Balears, o
cap periodista de cap mitjà de les Illes Balears. Ja ho va dir un
d’ells i el propi Sr. Matas, que això de parlar de Balears és que
li quedava una mica petit. Era un poc “pueblerino” li va dir un
dels periodistes que va participar, que ell no tenia ganes de
parlar d’aquestes coses petites de les Illes Balears, que havien
de parlar de coses importants que eren les que afectava a tot
l’Estat. El propi Sr. Matas va tenir la vergonya política de
llevar importància a la corrupció a les Illes, evidentment només
es va parlar d’Andratx en aquest minut i mig. Fins i tot se va
derivar la responsabilitat a un altre càrrec públic i en aquest
concret a la Presidenta del Consell de Mallorca. Com dic, ni un
periodista d’un mitjà de les Illes, ni preguntes relacionades amb
allò que a dia d’avui sí preocupa als ciutadans de les Illes, per
molt que el Govern faci tot el possible en dir que això no són
temes que interessin a la ciutadania. El tema de la corrupció
política i urbanística és el tema que probablement ara més
preocupa precisament a la ciutadania. I ja de postres, parlant
d’aquest exemple, el següent convidat, com que no n’havíem
tengut prou parlar més d’una hora i mitja d’”autobombo” del
Sr. Matas, de postres una cosa molt d’aquí, de les nostres Illes,
l’entrevista del director de comunicació del Partit Popular de
Madrid, del Sr. Elorriaga. Amb una paraula, aquest és
l’exemple de pluralisme d’IB3.

I seguim parlant de corrupció. Per a IB3 sembla ser que no
és un tema prou important i que mereixi cap programa, cap
monogràfic, ni el cas Andratx ni cap altre. Però en canvi crida
l’atenció que altres televisions estatals i altres autonòmiques sí
hagin fet reportatges específics de la corrupció del cas Andratx.
I en canvi a IB3, la nostra televisió, és que com si amb ells no
anés la pelAlícula. Ara cada vegada més entenem i podem
visualitzar qui va ser el contingut de la reunió secreta entre el
President Matas i la cúpula d’IB3 aquest estiu passat. El
contingut d’aquesta reunió no va poder ser altre que donar les
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instruccions polítiques corresponents d’aquí a les properes
eleccions.

I el segon gran fracàs d’aquesta televisió ha estat la seva
nefasta gestió econòmica, traduïda en un malbaratament dels
sous públics i que dóna lloc a allò que nosaltres anomenam la
corrupció en la gestió econòmica de l’ens públic. Per cert, ja
que cada vegada que feim aquestes denúncies se’ns contra-
ataca dient, en el cas de companys meus, que seran querellats
per la directora o pel Govern per denunciar les veritats, ja
poden anar ampliant aquesta denúncia o querella, contra mi per
suposat que faig les mateixes acusacions, sinó contra tot el meu
grup, donat que subscrivim fil per randa les denúncies dels
meus companys Diéguez i Hila en què la gestió econòmica
d’IB3 irregular. Per cert, també no sé si han pensat ampliar
aquesta denúncia contra la Sindicatura de Comptes, que és qui
ha posat damunt paper totes i cada una d’aquestes irregularitats.

Tal vegada per això no ens entenem entre el Partit Popular
i nosaltres sobre el model audiovisual d’aquestes Illes,
probablement no tenim el mateix concepte de corrupció. Des
del meu grup quan parlam de corrupció no només estam parlant
d’aquells polítics o tècnics que poden cobrar comissions quan
han donat determinades llicències, o qui dictamina resolucions
injustes, evidentment que això és corrupció. Però m’agradaria
saber què li diu aquest Govern del Partit Popular Sra.
Vicepresidenta a articular un sistema de control sobre els
mitjans de comunicació públics per servir els interessos del
President del Govern? Jo me pregunt, no és corrupció
econòmica malbaratar sous públics, fent pressuposts ficticis,
amb desviacions pressupostàries importantíssimes. Com
anomena aquest Govern totes les irregularitats que ha detectat
la Sindicatura de Comptes de l’exercici 2005?

Vull recordar precisament que el setembre de l’any passat,
quan en aquesta cambra vàrem debatre una proposició no de
llei del meu grup, jo mateixa ja alertava i ja deia que la crisi
econòmica en la que estava sumida IB3, en cas de què fos una
empresa privada ja estaria en absoluta fallida. La contestació
del Partit Popular en aquells moments fou: “la ejecución del
presupuesto es hasta el momento impecable”. Tanta sort que és
impecable! Si arriba a ser defectuosa aquest informe de la
Sindicatura de Comptes ja l’estaria revisant la pròpia Fiscalia.
I deia el portaveu del Partit Popular: “con todos estos
mecanismos de control, especialmente financiero y
presupuestario, puedo asegurarles que el Govern no ha
encontrado indicio alguno de mala gestión, despilfarro, exceso
de gasto”. Ja ho crec que el Govern no ho ha trobat, perquè el
Govern hi ha participat en això. Qui els ha trobat ha estat la
Sindicatura de Comptes. Aquestes paraules me recordaven
l’estil Aznar, quan va dir en el seu dia quan era President del
Govern espanyol, “puedo asegurarles de que en Irak hay
armas de destrucción masiva, créanme”. Per això va enviar el
Sr. Aznar els policies a Guantánamo. Visquen els Drets
Humans!

Idò bé senyors del Govern, vostès no troben mala gestió,
però la Sindicatura de Comptes ha destrossat la gestió de l’ens
públic. I com que supòs que el Govern s’ha llegit l’informe,
tampoc voldria ser molt exhaustiva, o allargar-me en aquest
apartat. Però es fa imprescindible ressaltar alguns comentaris
i recomanacions del propi informe. En un dels apartats de la

liquidació d’ingressos, la Sindicatura diu que: “els ingressos
patrimonials no són reals”, literalment diu que no són reals. Les
societats mercantils inclouen l’import necessari per igualar
ingressos i despeses. Li faré unes quantes preguntes al Govern,
llegint literalment el que diu el propi informe, perquè són
capaços de fer el que mateix que el Sr. Matas la setmana
passada de negar l’evidència, dient que no hi ha ni un sol
imputat del Partit Popular per corrupció i es queda tan tranquil.
Com deia, en aquest apartat d’ingressos la Sindicatura constata
el que nosaltres ja venim denunciant des de fa temps, que els
capítols d’ingressos més importants són els de passius
financers, és a dir, els crèdits. I després les transferències que
vénen del Govern. Això vol dir que IB3 es nodreix d’aquests
crèdits i de les subvencions del Govern.

Per últim quant a aquest apartat de despeses, destaca la
Sindicatura, que els crèdits disponibles són negatius, és a dir,
és que no en donen ni una. No només hem de parlar d’una ruïna
de televisió sinó d’una gestió econòmica absolutament irregular
i, a més, s’ha incomplert la llei per haver-se accedit en les
despeses de personal -cosa que era òbvia-, en les despeses
corrents i en les despeses de capital. I què diu la Sindicatura, la
recomanació?; una cosa òbvia: que es compleixi la llei.

I quant al balanç de situació, la conclusió jo crec que és la
més demolidora de tot l’informe; diu que les pèrdues de
l’exercici 2005 situen IB3 en el supòsit de dissolució prevista
en la Llei de societats anònimes, és a dir, que si IB3 fos una
empresa privada a dia d’avui estaria dissolta. Això no ho diu
l’oposició, sinó que ho diu la Sindicatura de Comptes, i vostès,
senyors del govern del Partit Popular, es queden tan tranquils,
ningú no assumeix cap responsabilitat, ni tècnica ni política. Fa
bastants mesos van fer dimitir el director financer, en aquells
moments van dir vostès que per qüestions personals; ara les
veim, les qüestions personals, però ni la directora de l’ens ni
molt menys cap responsable d’aquest govern, concretament la
vicepresidenta, és que no tenen la més mínima intenció ja no
d’assumir responsabilitats, és que no donen ni explicacions.

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, Sr. President, vaig acabant. Com deia, tot això significa
que IB3 viu dels préstecs i de les subvencions, i diu l’informe
que, del total d’ingressos d’explotació, només un 11% prové de
fora del sector públic, és a dir, que com que IB3 no té audiència
no té publicitat, perquè ara ja hem vist en què es basen vostès
quan donen les dades d’audiència: tapen TV3 els caps de
setmana que hi ha futbol per evitar que TV3 tengui més
audiència, i resulta que en ple segle XXI, quan hi ha més
mitjans audiovisuals, quan tenim satèlAlit, etc., etc., resulta que
ara el govern del Partit Popular prohibeix veure els partits del
Barça perquè s’han entestat que no surti a les estadístiques que
TV3 té més audiència. És a dir, quan més mitjans hi ha, ara
resulta que menys coses poden veure per la televisió.
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I, per últim, jo crec que les irregularitats més flagrants han
estat les de les contractacions, que ja hem denunciat...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, li preg que vagi acabant, per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, ara sí acab, Sr. President. ...les de les contractacions; de
27 expedients analitzats, no n’hi ha ni un que compleixi la
legalitat, i posaré només un exemple, el del servei de notícies.
S’han detectat sis irregularitats, però n’hi ha una que és
demolidora...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, li queden 15 segons.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí. Diu que l’empresa adjudicatària estava en situació de
fallida i que, per tant, s’hagués hagut d’eliminar del concurs.
Què va fer IB3?, adjudicar les notícies...

EL SR. PRESIDENT:

Ho sent molt, Sra. Diputada, el seu temps s’ha acabat.

(Petit aldarull a la sala)

Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta del Govern, Sra.
Estaràs.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Començarem per la diferència, la
comparació de les televisions. IB3 ha informat a 73 informatius
del cas Andratx; ha informat de tots els casos que estan damunt
la taula, inclòs el de la contradictòria casa que té un líder dels
partits d’esquerres; Televisió Espanyola no li ha dedicat
pràcticament ni un minut, a aquesta controvertida casa que
també ha estat notícia. I curiosament ahir les notícies de cases
irregulars a Ciutadella, per cert cap de gent d’esquerres i n’hi
havia d’esquerres, varen tapar fins i tot la notícia de l’Hospital
de Formentera. Obria ahir Televisió Espanyola amb aquest
tema, que supòs que deu ser una gran notícia per a vostès, amb
el tema de l’assistència d’Institucions Penitenciàries aquí, de la
Sra. Gallizo; a continuació diverses preses del Sr. Antich sobre
la legislativa anticorrupció i, al final de l’Informatiu Balear, un
minutet sobre l’Hospital de Formentera. Quasi res; tot això és
el que els importa parlar de gestió i el que els importa parlar de
corrupció.

Quan la Sra. Vicepresidenta va dir que IB3 és un model
externalitzat perquè no encotilla ningú és molt diferent de dir
el que ha dit la Sra. Costa, que la Sra. Vicepresidenta va dir que
IB3 hace una tele para que cada uno haga lo que le parezca;
no, fa un model externalitzat perquè no s’encotilli ningú. Per

cert, ens ho copiat Aragó, que fins ara governaven vostès;
veurem després del mes de maig.

Se li ha oblidat dir que en el programa de diumenge, on va
ser entrevistat el president del Govern per part de molts de
diputats nacionals, se li ha oblidat dir..., per part de molts de
mitjans de comunicació nacional, que hi havia una representant
de la Cadena SER, Charo Zarzalejos; també se li ha oblidat
aquest petit detall, és a dir, que hi havia representació de
periodistes, jo crec que de prestigi, de molts de mitjans, com el
Sr. Oneto, que no és sospitós de ser del Partit Popular, o la Sra.
Zarzalejos, que colAlaboració a Hora 25 de la Cadena SER i
que, fins allà on jo sé, tampoc no és sospitosa de simpatitzar
amb aquesta ideologia. 

Fixin-se vostès que ha hagut d’anar al primer dia que
inauguràvem la televisió d’IB3 per poder demostrar allò que no
és cert, la falta de pluralisme, perquè la Sra. Diputada pretenia
que el dia de la gala inaugural d’IB3 30, 40 persones que hi
havia a fora que protestaven perquè no sabien si IB3 taparia el
senyal de TV3 -per cert, que era un senyal nostre, l’havia
ocupat TV3 durant 20 anys-, això havia de ser una notícia,
supòs que per obrir la inauguració d’IB3, i no la pròpia gala
inaugural. En fi, com que cau pel seu propi pes no mereixen
més comentaris.

Agraesc la interpelAlació perquè em dóna la possibilitat i
l’oportunitat de poder fer un balanç de la posada en marxa
d’IB3 en un moment actual de consolidació de la cadena. Ha
estat aquest un gran projecte de comunicació audiovisual. La
televisió, com saben, es constitueix, l’ens, l’abril del 2004, i
després de 17 mesos IB3 inicia, el setembre de l’any 2005, les
seves emissions regulars. Serà aquest any el segon any
d’emissions durant tot l’any i podem dir que hem complert
l’objectiu d’informar amb qualitat i en quantitat, sobretot pel
que fa a les Illes Balears i al món. En aquest moment podrem
dir que, a part de tots els avanços informatius, els nostres
ciutadans tan sols podien apropar-se a les Illes Balears i rebre
20 minuts escassos diaris d’informació en la nostra llengua i
ara, avui, hi ha moltíssimes hores setmanes d’informació en la
nostra llengua. Hem complert l’objectiu de vertebrar les Illes
Balears; uneix les tres illes, produeix informatius
descentralitzats, retransmissions en directe, i parlam de tot el
que interessa a les Illes. Hi ha hagut un gran seguiment, per
exemple, del Vive Menorca o dels partits del Reial Mallorca,
o de la passarelAla de l’Ad-lib d’Eivissa o de les festes de Sant
Joan de Ciutadella.

Aprofit per dir una anècdota. Quan alguna televisió insular
parla de les festes de Sant Sebastià, és curiós, no surt cap tall de
la batlessa de Palma, no deixa de ser curiós, i sí surt una taula
rodona organitzada per una entitat, no sé si independent, on
surten talls de tots els partits polítics per suposat criticant el
programa de la batlessa. En fi, això perquè també m’agradaria
que en qualque moment idò el mismo celo de pluralismo es
tengués amb altres televisions.

He de dir també que hem intentat implantar un model
lingüístic en els mitjans de comunicació. Aquest model
lingüístic ha estat a través d’un conveni amb el COFUC; hem
elaborat un model lingüístic basat en les nostres modalitats
insulars, català de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i
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Formentera, amb diferents registres normatius, i també amb
diferents registres colAloquials i formals. Hem presentat, en
aquest sentit, el Llibre d’estil i per tant podem dir, en primer
lloc, que la producció pròpia representa el 70% de la graella i
podem dir que -depèn de les franges i depèn dels dies- estam
entre el 70 i el 75% fet en la nostra llengua i un 25% fet en
castellà. Tot això és fruit d’un pacte que vàrem signar a principi
de legislatura amb Unió Mallorquina, allà on vàrem dir que la
llengua vehicular seria el català propi de les Illes però que no
discriminaríem el bilingüisme i el castellà com a llengua també
oficial d’aquesta comunitat autònoma.

I efectivament IB3 puja, i les Illes Balears, al tren de la
societat de la informació. Neix a un moment difícil, on hi ha
una competència de les cadenes, i en aquest moment podem dir
que estam en la quarta televisió més vista de les Illes Balears;
després de les nacionals de Televisió Espanyola, Antena 3 i
Tele 5, que tenien un grau de fidelització, ja hi va IB3 amb un
share d’un 7% d’audiència. A vostè li deu parèixer poc, però
hem rebut l’enhorabona de tots els prestigiosos organismes que
tracten d’aquest tema. Tenim un share molt més alt del que
tenia TV3 quan va començar i per tant creim que hem encertat,
donat el nivell de penetració que tenim i el nivell tan alt
d’audiència. Hem de dir que en qualque moment hem arribat a
un 7,5%, com el mes d’agost, i podem dir que la tercera part de
les Illes Balears contacta diàriament amb la cadena. Podríem
dir també que al llarg de tot aquest any i mig de vida 900.000
persones han contactat amb la cadena. Evidentment allò més
rellevant són els informatius i l’esport, que són els pilars,
seguits de cine i programes de producció balear. Tot això són
dades que no s’inventa la vicepresidenta, sinó que són
contrastades per SOFRES. També quan demanam quin és el
canal favorit, ha passat de ser la cinquena cadena a ser la
quarta; tenim en aquests moments el doble d’audiència de TV3,
per alguna cosa serà. Estaria preocupadíssima que els balears
veiessin més TV3 que IB3; en aquest moment tenim més del
doble de l’audiència de TV3, com és lògic i és normal, i també
moltíssima més audiència que Canal 9. 

És un projecte que pretén consens i pluralisme. És un
projecte de tots i per a tots. Hi apareixen tots els grups polítics
i socials i tots els comunicadors són de diferents sensibilitats.
Li posaré un exemple: els colAlaboradors de ràdio, tenim 8
colAlaboradors del PP, 7 del PSIB-PSOE, 4 d’UM, 4 del PSM,
5 d’Esquerra Unida i Els Verds i 1 d’Esquerra Republicana de
Catalunya. És molt diferent -aprofit per dir-li-ho- del que passa
a Castella-La Manxa, que a Castella-La Manxa no es poden
retirar els del PP de la televisió perquè no els han convidat mai,
i no et conviden no et pots retirar. Aquí l’estadística és aquesta.
Vostès avui han anunciat que es retiraran de la televisió fins
que venguin les eleccions; no sé si han llegit en Márquez,
Crónica de una muerte anunciada; fa estona ja hi va haver un
comunitat nacional on el secretari de comunicació del PSOE els
convocava a tots vostès per fer un boicot a les televisions del
PP autonòmiques. A partir d’aquest moment varen començar a
fer “seguidisme” en el tema nacional, les rodes de premsa
contra IB3, Telemadrid i d’altres. Els he de dir que la primera
a caure va ser Telemadrid, seguint les instruccions nacionals;
això era la carta, la recorden? És que per equivocació va arribar
a IB3, és a dir, per equivocació varen convocar IB3, i la carta
del PSOE va arribar: “Estimados compañeros: con el objetivo
de establecer una red de colaboración y coordinación...”

(Remor de veus)

Sí, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Vicepresidenta, té vostè raó. Per favor, guardin
silenci.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. “Con el objetivo de establecer una
red de colaboración y coordinación”, deia la secretària de
política econòmica i ocupació del PSOE, “entre los consejeros
de radios y televisiones autonómicas para facilitar el
intercambio de iniciativas y denunciar la manipulación
informativa y la mala gestión de las televisions autonómicas de
las comunidades autónomas ahí donde gobierna el PP, té
convoco a una reunión de trabajo a la que asistirán los
consejeros nombrados por el PSOE de todas las radios y
televisiones autonómicas, por supuesto el diputado portavoz de
la Comisión de Control de Radiotelevisión Española, y la
jornada tendrá lugar en Valencia”, dia 24 de novembre a les
10. A continuació d’aquesta convocatòria de dia 24 de
novembre comencen, com vostès saben, amb una certa
periodicitat les convocatòries del Partit Socialista de rodes de
premsa per denunciar, siguiendo instrucciones de la dirección
nacional, la supuesta manipulación informativa. Es despenja
dia 3 de febrer -tot és Crónica de una muerte anunciada-, el
president Zapatero, ja a un míting polític..., on era?, a Leganés
diu que Telemadrid fatal, fatal. A continuació, arrel d’aquests
atacs, dia 5 de febrer el PSOE es retira de Telemadrid. A
continuació rodes de premsa aquí i ara el Sr. Antich, detrás,
detrás, detrás, es retira d’IB3. En fi, vostès sabran. Nosaltres
continuarem fent feina per aquesta pluralitat.

Els he de recordar que a la televisió IB3 hi ha 4
colAlaboradors de partits polítics, que han aparegut a debats, del
PP, 1 d’UM, 4 del PSOE, 3 d’Esquerra Unida. En fi, crec que
les proporcions parlem per si soles.

Els he de dir també que, en allò que seria el pluralisme en
els informatius, basta veure les dades en relació a aquests
mateixos informatius. Veuran que la presència és absolutament
proporcional, els temps d’aparició de polítics són absolutament
proporcionals. Tenc aquí, per exemple, les declaracions a
càmera de les Notícies Migdia: 31% el PSOE, 43 el PP, 7% el
PSM, 6% Esquerra Unida i Els Verds, 2% UM; absolutament
proporcional. Globalment el PP 44,17%, la resta de partits
55,83%; jo crec que això és absolutament proporcional. Vaig
a una altra televisió, que no és Televisió Espanyola però que
també..., una televisió que té el seu suport: 20 minuts PP, 19
PSOE; 15,5 minuts UM; és una proporció bastant més diferent.
I moltíssima...; 27 notícies critiquen el PP, els municipis del PP
són el principal objecte de la denúncia: Joves per Mallorca,
Plataforma 31 de desembre, Obra Cultural Balears, etc.

En fi, crec que poder venir a aquesta tribuna almenys
haurien de tenir dades per poder corroborar el que s’està
denunciant.
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Però ara vaig molt ràpid...

EL SR. PRESIDENT:

Vicepresidenta, vagi acabant, per favor.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Sí, vaig acabant, però vaig molt ràpid al tema de gestió
econòmica. La gestió econòmica nostra ha estat una gestió
econòmica impecable; el pressupost de l’any 2005 va acabar
amb 46 milions d’euros, no 90, com diuen vostès. I l’any 2006
el pressupost va ser de pràcticament 50 milions d’euros; amb
les ampliacions posteriors 70, vàrem acabar l’exercici amb 70,
la qual cosa fa 59 euros per habitant i any, molt diferents dels
90 que deien vostès. Per cert, els euros per habitant de
Televisió de Catalunya no són 43, com deia el Sr. Diéguez,
sinó 78. Per tant estam en una de les televisions més barates
proporcionalment d’Espanya.

I sobre l’informe del Tribunal de Comptes em reserv per a
la contrarèplica, em reserv. Li donaré totes les explicacions
sobre aquest informe però, a més, li faré una comparança amb
altres institucions i li assegur que passarem gust.

Gràcies, Sr. President.

(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Per fixar la posició i
per un temps de 5 minuts intervé en primer lloc el Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, l’Hble. Diputat Sr.
Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Li puc
assegurar que no he rebut cap fulletó d’instruccions de Ferraz;
no fa falta perquè, com que diu que això és una campanya
orquestrada des de Ferraz, les crítiques que jo faci al
funcionament d’IB3 són de l’observació directa o de la
indirecta pel que puguin comentar altres persones que la vegin
més que jo.

En tot cas jo evidentment coincidesc amb les crítiques que
ha fet la Sra. Costa. Jo em centraria en una qüestió que ha dit
la Sra. Costa i que ve de l’informe de la Sindicatura de
Comptes, quan diu que si IB3 fos una empresa privada a dia
d’avui estaria dissolta. Bé, si fos una empresa privada a dia
d’avui estaria dissolta i els ciutadans de les Illes Balears no
perdrien en pluralitat informativa, no perdrien en coneixement
de la realitat de les Illes, no perdrien un instrument de
normalització lingüística, perquè IB3 hauria de ser tot això però
no és res d’això. IB3 no és res d’això, és un pou sense fons per
endeutar-se, per comprometre bona part de les finances
d’aquesta comunitat, sense ingressos propis d’empreses
privades, amb un finançament absolutament públic, i és un
instrument de propaganda -ja ho ha dit la Sra. Costa-, gabinet

de propaganda del Sr. Matas i de tot el PP, i és un instrument
per atacar l’oposició. Aquestes dues coses fonamentalment és
IB3: instrument de propaganda partidista, instrument per atacar
l’oposició. No és només que l’oposició no surti, sinó que hem
de veure quan surt i com surt. Quan treuen l’oposició és per
atacar-la, no és perquè es puguin escoltar altres veus
discrepants que no siguin la veu del Govern, que domina
totalment i absoluta la programació d’IB3.

I un cas simptomàtic que ha dit la Sra. Vicepresidenta: bé,
ens vol fer creure que ha informat del cas Andratx tan com han
informat altres mitjans. Això evidentment no és cert,
evidentment no és cert, els altres mitjans han informat molt més
del cas Andratx, i a més, a la informació que han donat del cas
Andratx han tractat també, una vegada més, d’implicar-hi
l’oposició; és un cas d’un batle del PP però han intentat
implicar-hi altra gent. I com que és una televisió absolutament
de partit, que segueix les instruccions de partit i prepara la
campanya electoral del PP, idò passa el mateix que ha passat
aquí al principi del torn de preguntes: quan es pregunta sobre
els casos de corrupció del Partit Popular, no es donen respostes,
no es reconeixen els fets, evidentment no s’assumeixen
responsabilitats polítiques ni es fan dimitir els corruptes. Però
què fa el Govern i com el segueix IB3?, idò el Govern tracta -
ho ha fet avui mateix, com ho fa cada dia- de dir que això, la
corrupció, és una cosa de tots, que tots els partits tenen
corruptes i que tot és igual. Idò no, cas Andratx no n’hi ha més
que un i afecta el PP, i la corrupció està centrada a les files del
PP.

Però ha dit la Sra. Vicepresidenta que IB3 ha informat del
cas Andratx i ha informat també de les irregularitats de la casa
d’un dirigent de l’oposició i un candidat a la batlia de Palma a
les properes eleccions. Bé, això no és informar, això és
calumniar directament, i han entrat en aquesta campanya de
calúmnia. No informen de la corrupció real i es fan ressò de les
campanyes difamadores d’un mitjà que no té la més mínima
credibilitat...

(Remor de veus)

...que han estat condemnats per difamació, i vostès
contracten aquests que han estat condemnat per difamació però,
com ja diu el Sr. Alarcón en el seu programa de ràdio, d’aquí
a les eleccions aniran traient casos de partits polítics,
d’organitzacions cíviques, de l’oposició. Si no n’hi ha, se’ls
inventen. Vostès no informen de la corrupció, com no ho fa el
PP, i intenten estendre la infàmia sobre el conjunt. Per això no
els preocupa el més mínim mentir i reconèixer que d’aquí a les
eleccions continuaran amb aquesta tònica, no de reconèixer la
realitat, sinó d’inventar-se una nova realitat en la qual la
corrupció, molt estesa dins el Partit Popular, pretenen fer veure
que afecta tots els altres partits. 

Això és IB3 i, com deia al principi, si fos una empresa
privada estaria dissolta i no perdrien res els ciutadans de les
Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. A mi tampoc no m’han telefonat de
Ferraz; qualque vegada telefonen, s’equivoquen amb les sigles,
però no és el cas. I la veritat és que lamentam fins i tot haver
d’estar d’acord amb el que s’ha dit, però és tan clar que crec
que qualsevol que ho miri objectivament hi haurà de coincidir.

Nosaltres voldríem sentir-nos orgullosos d’aquesta
televisió, crec que és una gran cosa que s’hagi posat en marxa
una radiotelevisió de les Illes Balears i per tant aquí va el nostre
reconeixement, però, clar, el que se n’ha fet, evidentment per
a un nacionalista, jo diria que fins i tot per a un demòcrata, la
veritat és que és inacceptable i nosaltres no hi podem estar
d’acord. Perquè com s’ha apuntat, i jo crec que sí que s’han
donat prou dades, és una corretja de transmissió del Partit
Popular. Clar, per a la Sra. Estaràs, el mateix que se’ns ha dit
tot el dia i ja aquests mesos, tot és una conxorxa, tot forma part
d’una conspiració de molta gent que s’ha posat en contra; en
Sr. Huguet insisteix en el fet que ell ja havia dit que hi hauria
casos de corrupció per mor que estava en el guió; el jutge li ha
fet cas, el fiscal li ha fet cas; han tancat un batle, han dimitit
tres batles..., tot perquè el Sr. Huguet ja ho havia predit perquè
ja li havien dit que hi havia una conspiració, una cosa
gravíssima. La Sra. Estaràs sap que hi ha una conspiració i
apunta al fet que, efectivament, tot respon a aquest esquema.

Nosaltres deim que no, que evidentment el tractament que
es dóna a la corrupció, per posar un sol exemple, a IB3, no té
res a veure amb els paràmetres periodístics, professionals, que
correspondria a un cas d’aquestes condicions. I no es poden
mirar ni tan sols els minuts que s’hi dediquen, que en molts de
casos bastaria, sinó el plantejament que es fa. Tot plegat també
participa, en teoria, de la conspiració, i sobretot el clàssic, el
clàssic que evidentment apunta ja la consellera, i supòs que ens
farà un festival en tornar-hi, del tot són iguals, que, bé,
efectivament, tenir una casa amb piscina en sòl rústic és ben
igual que cobrar comissions per donar llicències, o dur la platja
mentre ets el batle, d’una concessió de Can Picafort, o tot el
que pugui anar sortint més o menys és semblant. Jo crec que a
partir d’ara podran anar mirant tots els polítics cristians que
combreguen i demanar si no han entregat tot els seus béns al
pobres abans d’anar a combregar o abans de seguir el seu credo
cristià, o qualsevol cosa d’aquestes, que si qualcú posa en
portada del diari primer n’hi ha un que ho posa com a notícia
i després l’altre ho recupera i ho du a les tertúlies. Bé, és una
esquema tan groller i tan poc atractiu que evidentment hi ha
tres mitjans que el segueixen i tots els altres que surten a
racons, com és natural, i n’hi ha d’altres que surten en portada
a tots els mitjans de comunicació d’Europa; és que és normal,
és que és una diferència normalíssima.

Nosaltres de totes maneres trobam una trista decisió la que
ha hagut de prendre o que ha anunciat el Partit Socialista, i de
totes maneres la comprenem des del moment en què el mateix
consell d’administració reprova un conseller. Jo crec que això
també, ja que vostè fa tantes anàlisis comparades -o demani-
l’hi, Sra. Costa- amb tots els casos comparats que hi ha, que el
consell d’administració amb un partit tot sol reprova un

membre del consell d’administració de la televisió. És que jo
crec que això...; supòs que hi deu haver..., perquè en dret
comparat ja hem vist de tot, però la veritat és que com a mínim
deu tenir algun element de novetat dins Europa.

Les irregularitats comptables que dóna la Sindicatura de
Comptes, nosaltres quan les veiérem vàrem demanar la
dimissió, el cessament de la Sra. Umbert, i hem tornat a sentir
avui, Sra. Costa, que és impecable, és a dir, impecable, sense
pecat, sense màcula, és una gestió immaculada, no? No ho sé,
serà assumpta al cel, quasi quasi, aquesta gestió; però és que no
hi ha un sol contracte fiscalitzat del 2005, de quan començava,
en el qual s’hagi vist que estigui ben fet. Però no parlam només
d’emmascaraments comptables, que és greu, de voler falsejar
la situació patrimonial, sinó també del fet que no hi hagi
publicitat, que no hi hagi transparència; que es facin increments
a contractes ja fets; que no es tenguin en compte els plecs que
surten, hi ha un dels expedients en què hi ha tres informes
tècnics sobre les ofertes presentades, però cap dels informes,
cap dels tres avalua les propostes segons els punts que
estableixen els plecs de bases, cap dels tres; n’hi ha un altre que
l’òrgan de contractació dóna la licitació a un, en el cas del
doblatge, però després subcontracta el següent, quan havia
quedat segon, quan no havia estat adjudicatari, amb unes
condicions que no figuraven en el plec de condicions.

No m’hi allargaré perquè realment és llarg, la part de
l’informe que es dedica a la Sindicatura, i que nosaltres no
podem entendre, com a mínim un (...) de mea culpa pogués
establir el propi Partit Popular, sinó que digui directament que
és impecable, perquè és la paraula exacta que s’ha utilitzat.

Com a mínim se’ns reconeix que no són 50 milions d’euros,
són 70, 80; quants doblers hi posa, li demani Sra. Costa, no els
doblers sinó quants doblers hi posa el propi govern com a
publicitat, perquè és el gran publicitador de la televisió, per tant
quan calculam el que li costa a la CAIB l’hi hauríem de sumar
tot; si són 72 més 4 més 5, bé, ens anirem acostant. En tot cas,
el que queda clar és que no són préstecs, això ho han reconegut
fins i tot vostès, posen un préstec, quan no és un préstec, perquè
és impossible recuperar-lo i, en tot cas, l’únic argument que
tenen per recuperar els doblers és que l’Estat els ho donarà.
Afortunadament això deu estar arreglat perquè l’Estatut havia
d’arreglar tot el tema financer, però jo encara els doblers no els
he vist, però no tenc cap dubte que amb aquest Estatut que
arregla el tema econòmic per a les Illes Balears per a tota la
vida, ara això realment serà un tema transitori, però, de
moment, és absolutament magre.

I braveja del 6%, evidentment a comunitats amb poc sentit
de país, per ventura és un percentatge apropiat, amb el sentit de
país que té les Illes Balears, trob que té molta poc autoestima,
si qualcú creu que el 6, el 7% és molt; aquí tenim prou
autocentrement a cada illa com perquè les ràtios del 21, del 20,
del 18, del 15, que tenen a TV3, en el seu territori, o que tenen
a Euskal Televista, arribin, clar que sí, sí senyor, sí senyor, hi
poden arribar, i hi va arribar TV3 rapidíssimament a la televisió
de referència a Catalunya, i una estima per a tot el país que ja
la voldria jo tenir qualque dia a la nostra televisió autonòmica.
Vostè creu que no la té? Molt bé.
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Li demani, per favor, Sra. Costa, també, què passarà amb
les noves ràdios i televisions? Crec que és molt important
saber-ho, perquè amb l’animadversió que es té amb les
televisions en llengua catalana que expressa aquest govern, ens
fa por que tornin a desplaçar la llengua catalana, la nostra
freqüència, que diu la Sra. Estaràs. Nosaltres voldríem que hi
hagués més emissores en llengua catalana, que en tenguéssim
de públiques, però també de tot ordre, i ara tenim un moment
important per fer-ho amb les noves freqüències. Perquè això
que li preocupa tant a la Sra. Estaràs, de no discriminar el
castellà, resulta que més del 90% de la televisió que es rep a les
llars mallorquines, menorquines i eivissenques és en castellà,
el 90%, i li preocupa discriminar el castellà. Crec que això
realment el que demostra és molt poca autoestima per la
llengua pròpia i per la identitat del propi país.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Vicepresidenta, enésima
interpelación sobre la política de radio y televisión y enésima
vez que tenemos la ocasión de mostrarle nuestra felicitación y
nuestro total respaldo. Vicepresidenta, el tiempo está dando la
razón al Govern i a la dirección del ente público, la televisión
de las Illes Balears, en lo que hace referencia a la puesta en
marcha de este gran proyecto llamado IB3, la crítica infundada
que han recibido por parte de los grupos de la oposición,
incluso mucho tiempo antes de ponerse en marcha este
proyecto, obedece a una estrategia dirigida desde más allá de
nuestras islas. Tenemos la gran prueba, la carta, y ahora, antes
la falta de argumentos para debatir gestión, que es lo que
realmente interesa a los ciudadanos, gestión eficaz, la pataleta
del Sr. Antich, negando la presencia de socialistas en cualquier
programa del ente público, otra prueba más de esa feroz
estrategia.

Pero ante todo la crítica y el descaro en las acusaciones que
hacen a todo lo que huele a Partido Popular y a estado
democrático, esos ataques les han de motivar mucho más, si
cabe en seguir defendiendo la línea de trabajo que iniciaron en
el momento de poner en marcha el ente autonómico, la línea
que, como bien dice la introducción de la memoria anual del
año 2005, ha llevado a participar como ente público de rango
autonómico en los temas de digitalización y planes de
innovación de nuevos sistemas de contribución y de emisión de
señales de radio y de televisión. Eso, con un gobierno
socialista, sería una utopía, están fracasando en el impulso de
la TDT y sólo se dedican a impulsar en analógico algunas
cadenas privadas con sede en Cataluña. Han asegurado, desde
el primer día de emisiones, el respeto por parte de la radio y de
la televisión de su competencia, el pluralismo político, cultural,
social y lingüístico, todo un acierto, la reciente publicación del
Llibre d’Estil d’IB3.

Se han asegurado de que la televisión y la radio de las Illes
Balears se convierta en un instrumento fundamental de

cohesión entre islas y han garantizado unos contenidos que han
satisfecho las expectativas de la gran mayoría de los
ciudadanos de nuestras islas. Y, Sra. Presidenta, yo haré un alto
aquí en el camino, las retransmisiones en directo, desde
cualquier punto de nuestra geografía y de actos de interés
general: hay que quitarse el sombrero, no, hay que hacer más,
hay que hacer la ola ante el despliegue que ofrece la cadena
pública; retransmisiones con grandes índices de audiencia, mal
le pese a la oposición, que cerrarán los ojos a esta evidencia;
retransmisiones con una gran calidad técnica; retransmisiones
que sitúan a la emisora entre las más vistas del mes, con picos
de liderazgo de audiencia durante la retransmisión de la
revetlla de San Sebastián y durante la retransmisión del
encuentro de básquet entre el Vive Menorca y el Real Madrid;
con retransmisiones a la cabeza del ránquin, como la Cabalgata
de Reyes, o como las campanadas de fin de año, o como la nit
mágica de Sant Antoni.

Y no podía dejar escapar la ocasión para felicitarla por el
gran interés que muestran por el deporte de las Islas Baleares,
básquet, fútbol, voleibol, etcétera, tanto en masculino como en
femenino. La reciente, y en curso, retransmisión de la
Challenge Vuelta a Mallorca que traslada imágenes
maravillosas de la isla a toda Europa, un deporte que,
recordemos, practican millones de personas y deporte que,
recordemos, lleva el nombre de las Illes Balears a todo el
mundo.

Algún diputado en esta sala se permite el lujo de interpretar
a su antojo un informe económico, con descalificaciones a la
directora del ente, con palabras muy duras y que hacen
referencia a otra época. Yo no entraré en ese juego, Sra.
Vicepresidenta, pero le puedo decir que actuaciones mafiosas
vivió este país en otra época, cuando hacían agujeros para
enterrar en cal viva y se saqueaban las arcas del Estado
impúnemente, fondos reservados.

Y ya para acabar, me gustaría que trasladara una petición a
la directora general, tenemos una queja, en los informativos en
el bloque de noticias nacional, cuando dan cobertura a la rueda
de prensa del presidente Zapatero y Sr. Rubalcaba, y que cada
vez que abren la boca forman un realiti show, como si de unos
concursantes de Gran Hermano se tratara, porque entraron en
la casa de La Moncloa a concursar y no tienen ni idea de lo que
está pasando fuera, porque cada vez que abre la boca el
concursante Zapatero insulta y miente más que habla; le
pedimos que, por favor, hable con la directora general y sitúe
sus intervenciones en horario rosa, en el programa del
Polígrafo, sólo de esta manera creemos que los informativos
ganarán en calidad.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Vicepresidenta, crec que les
paraules del portaveu del seu partit ho resumeixen tot, el que és
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per a vostès una televisió pública, un gran concurs i sobretot
una falta de respecte, mai no me dirigiré jo al president
d’aquesta comunitat amb els termes en què ho ha fet el
portaveu del Partit Popular en aquesta tribuna, però bé, ja hi
estam acostumats.

Per altra banda, Sra. Vicepresidenta, dir-li que vostè ha
caigut en la seva pròpia trampa, ha començat la seva
intervenció dient que com ens atrevim nosaltres acusar a IB3 de
partidista, que, per partidisme ja tenim Televisió Espanyola, no
sé si ha mencionat TV3, Castella-La Manxa i no sé quantes
altres televisions, i que nosaltres no som tan gelosos amb la
manca de pluralisme d’aquestes teles. A veure si li queda clar,
Sra. Vicepresidenta, vostè és la responsable política de la
televisió autonòmica de les Illes Balears, que és IB3, li agradi
o no li agradi, i nosaltres venim aquí a parlar d’IB3 i del
control i de la nefasta gestió econòmica i del partidisme de la
televisió que és a les seves mans, teledirigida, mai millor dit. I
pot seguir parlant d’altres exemples.

Per cert, tenen vostès, no ho sé, una espècie com d’obsessió
malaltissa cap a TV3 que jo no ho entenc, si això li servís per
copiar la qualitat d’aquesta televisió autonòmica, benvinguda
sigui aquesta carrera, i tant de bo, m’encantaria que d’aquí a
uns anys poguéssim que la nostra televisió supera en qualitat a
aquesta.

I ja està bé de mentir, Sra. Vicepresidenta, és que aquí tenc
les dades del Parlament de Catalunya, presentades la setmana
passada: TV3 costa als catalans 42,1 euros, i avui mateix acaba
de dir vostè en aquesta tribuna 70 i busques. Per cert, el meu
company Diéguez encara la va sobrevalorar, va dir que en
costava 45, ens vàrem equivocar de 3. Com menteixen vostès
amb l’audiència, un altre exemple, volia parlar de TV3, en
parlarem: diumenge passat, programa 30 Minuts a TV3, 18.000
espectadors; programa del duo Beltrán-Matas, 9.000
espectadors, el mateix dia i coincidint hores. No en té prou,
Sra. Vicepresidenta? Clar que no en té prou, perquè està clar el
que vostès pretenen amb IB3.

I clar, el subconscient la traïda, Sra. Vicepresidenta, jo no
he parlat dels periodistes que acompanyaven en el programa del
Doctor Beltran del passat diumenge a Bons i dolents, però com
que vostè ho duia preparat intentava fer veure que n’hi havia de
tots els colors i ha posat casos concrets d’una senyora, si
treballava, ha dit, a La Ser, per cert, mentida, una cosa són
colAlaboradors d’un mitjà, que no només colAlabora La Ser,
també colAlabora ABC, o és que li fa vergonya reconèixer això?
Però tot això és el que vostès fan servir i per això el meu grup
no vol participar ni vol ser comparsa de la seva aparença de
pluralitat, que això és el que vostès pretenen.

I com deia, l’impresentable del que vàrem veure el passat
diumenge no eren els periodistes d’aquest programa Bona nit
Balears, l’impresentable és la direcció d’IB3 i la manipulació
política des del Govern de les Illes, que va dedicar, el Sr.
Matas, per exemple, més de mig programa a criticar l’oposició;
va arribar fins i tot a dir, això fins i tot va ser divertit, que els
partits de l’oposició a les Illes Balears eren tan nacionalistes
que feien por, supòs que ho deia perquè davant tenia
periodistes de Madrid; però llavors, acte seguit, diu: ah, per
cert, el Partit Popular a les Illes Balears és com Convergència

i Unió. Esper que el Sr. Mas no ho hagués sentit perquè, pobre,
hagués quedat esglaiat.

Per últim, diu la Sra. Vicepresidenta: la televisió IB3 és la
quarta més vista. Me vol dir, Sra. Vicepresidenta, si és la quarta
més vista, per què no hi tenen publicitat? No és que ho digui jo,
és que ho diu el propi informe de la Sindicatura de Comptes. I
vostès segueixen dient que la gestió econòmica és impecable.

Per cert, Sra. Vicepresidenta, molt valenta vostè, tal vegada
políticament és una jugada molt hàbil, no ha dit ni una sola
paraula de totes les acusacions gravíssimes que fa la
Sindicatura de Comptes, per acabar dient, però no es preocupi
que quan jo tanqui el meu torn en sentirà a parlar de l’informe
de la Sindicatura de Comptes. Esper, Sra. Vicepresidenta, que
tengui la valentia política de donar la cara i desmentir totes i
cadascuna de les acusacions d’irregularitats que des d’aquí jo
mateixa li he fet i de la Sindicatura de Comptes. Però com que
no crec en la seva valentia política, estic segura del que farà: el
que farà és venir aquí, llegir-nos informes de la Sindicatura de
Comptes o bé d’altres televisions o bé d’altres èpoques o bé
d’altres institucions, que ja ens començam a conèixer.

Per últim, Sra. Vicepresidenta, crec que hauria d’aclarir si
és cert el que va dir la senyora directora a la comissió, el passat
dia 8 de febrer del 2007, de la qual cosa nosaltres demanam
explicacions. El que va dir la senyora directora, i tenc aquí el
Diari de Sessions, per tant no són interpretacions, és que es
graven les converses telefòniques que fan els periodistes d’IB3
amb els diputats d’aquesta cambra, supòs que es referia als
diputats que no són del Partit Popular. Si això és cert, Sra.
Vicepresidenta, vull saber si ha rebut ordres expresses de vostè
mateixa o del propi president Matas.

Com també, i ara sí ja per acabar, Sra. Presidenta, voldria
que ens aclarís per què al dia d’avui no han contestat vostès
encara l’oferiment que se li ha fet des del meu grup que, tal i
com s’ha fet amb Televisió Espanyola, sigui possible
consensuar un model de televisió públic i sigui possible
consensuar el nom del director o president, com se li vulgui dir,
de l’ens públic. Esper la seva resposta en aquesta tribuna, Sra.
Vicepresidenta, ja que el Sr. Matas tampoc no s’ha atrevit a
contestar aquesta pregunta.

Amb tots aquests interrogants, Sra. Vicepresidenta, esper
que no li quedi cap dubte sobre quins són els motius pels quals
el meu grup, a través del seu portaveu, ha decidit no participar
i per tant no ser comparses de la manipulació i del sectarisme
d’IB3. I per cert, si incompleixen, com diu la Sindicatura de
Comptes, els principis de publicitat i concurrència, vol dir que
estan instalAlats en la clandestinitat i que adjudiquen contractes
a dit, això no ho dic jo, ho diu l’informe de la Sindicatura, el
qual molt amablement segur que la Sra. Vicepresidenta ara ens
contestarà.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica, té
la paraula l’Hble. Vicepresidenta del Govern, Sra. Estaràs.
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LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. El programa de Bartomeu Beltran,
28.000 espectadors, no 9.000, i molt per damunt de 30 Minuts,
mal les pese, el qual tractava d’Andratx, per cert, de TV3,
senyora, dades de SOFRES, que és l’instrument que ens hem
donat tots per mesurar, però vostès fan mesuraments casolans
interessats, dades de SOFRES, 28.000 espectadors.

Jo veig que vostè té complex, perquè jo el que vull és
superar TV3, superar Canal 9, superar Antena 3, superar Tele
5, superar Televisió Espanyola, i vostè té molts complexes, no
és que jo tengui res malaltís contra cap televisió, és que vull
que sigui la televisió més vista d’Espanya, i vostè té complexes,
i per què no veim IB3, si ja sé que el seu model quan aquí
volien fer una tele i no es varen posar d’acord era anar a TV3
i que la nostra no fes pelAlícules ni futbol perquè això ho feien
molt bé els catalans, tota una lliçó d’autoestima, Sra. Costa.

Bé, dir-li una coseta, he de contestar aquest tema: resulta
que el dia després del pont de la Constitució hi va haver un
Mira lo que hay dedicat a la corrupció i dedicat a Andratx, tot
i que IB3 només n’ha parlat a 73 informatius i hi ha dedicat un
especial, es va convidar el PSOE i, en aquest sentit, dia 7 de
desembre, el productor del programa va cridar el PSOE per
convidar i perquè designàs qualcú del PSOE com a convidat
per parlar de corrupció, va cridar en quatre ocasions, hi ha
constància de què va cridar en quatre, perquè si no diran que no
és ver, no és que es gravin les converses, és que hi ha
constància que en quatre ocasions es va cridar. No varen
contestar, i dimarts, perquè el programa era dimarts, va passar
dijous, va passar divendres, va passar dissabte, va passar
diumenge, va passar dilluns, i dimarts, la producció, me
comenten, transcorren cinc dies que va decidir interpretar que
no hi enviarien ningú perquè no havien contestat, així que va
fer la proposta al Sr. Lleuger d’Els Verds, qui hi va anar.
Després resulta que el mateix dia del programa, a les 13.00
hores, a la una, el programa crec que es grava sobre les sis o les
set, el PSOE contesta a la productora que hi aniria un ilAlustre
expresident d’aquesta cambra. Bé, clar, ja havia tancat el tema
la productora perquè no pot programar, si vol ser seriosa,
planificar el programa el mateix dia.

Si a vostè el que la preocupa és si tenim constància de tot el
que feim, en tenim constància dins els termes constitucionals,
valenta preocupació.

Bé, anem al tema de la Sindicatura, que sí que m’interessa
el tema. En primer lloc, tenim una diferència amb Castella-La
Manxa, que vull comentar-la, i és que nosaltres mostram els
comptes, ens sotmetem a tots els controls, als d’aquest
Parlament, als de la Intervenció, als de la comunitat autònoma,
als del Consell d’Administració i, per suposat, als de la
Sindicatura de Comptes. No, dir-li simplement, que Jorge
García Candau no ha mostrat mai els comptes i per això l’han
duit als jutjats, és simplement una anècdota, Castella-La Manxa
deu ser molt poc transparent ja que ni tan sols ha mostrat des de
fa molt temps els comptes.

Qualque cosa han hagut de parlar d’Andratx, com he dit a
73 informatius, perquè ni més ni més la FORTA -si vol després
li pas- ens dóna l’enhorabona, perquè la major part de mitjans
i teles nacionals han agafat les imatges d’IB3: “Como ya os
comenté en la última comisión de informativos, quiero
agradeceros la buena disposición de IB3 que estáis teniendo
por pasar el intercambio de imágenes e informaciones
necesarias para que el resto de socios de la FORTA puedan
realizar las noticias del caso Andratx.” No crec que ho facem
molt malament quan estam nodrint d’imatges tota Espanya.

Bé, anem ara al tema més central que és el tema de la gestió
econòmica. Li he dit que no són 90 euros l’any 2005, són 46
milions d’euros i que tampoc, l’any 2006, són 59 euros per
habitant i any. També li he dit que som la televisió més barata
d’Espanya i també li he dit, bé, menys Extremadura, que és una
tele més local, i Astúries que acaba de començar.

També li he dit que l’informe -i en això sí que vull un
poquet d’atenció- de la Sindicatura de Comptes formula unes
recomanacions que són d’ordre procedimental; ens diu, en
primer lloc, que les dotacions de personal, despeses de capital
i despeses corrents, no han d’excedir la gestió pressupostària -
això va passar l’any 2005, perquè teníem dificultats per
calcular exactament la dotació final que necessitaria IB3 per
funcionar. També ens diu que hauríem de revisar els criteris
d’imputació de despeses; hem copiat el model de TV3. I també
diuen que es detecten algunes deficiències procedimentals en
la contractació i recomana que s’adequï la contractació d’IB3
als criteris de contractació de comunitat autònoma. Hem de dir,
a més, que de trenta expedients que ens examinen, només n’hi
ha un que es considera que no es justifica la urgència i ens fan
una sèrie de suggeriments de millores formals en relació amb
el tema de subvencions.

En definitiva, no hi ha ni un sol indici en aquest informe
que permeti suggerir el que el Sr. Hila, que està assegut en el
Consell d’Administració, i per això el vàrem reprovar, el qual
va parlar de prevaricació, de corrupció o de delinqüència, i les
coses han de ser serioses. I per tant, no es pot dir que el que
podrien ser suggeriments procedimentals corresponen a fets
delictius, o me pareix de molt poc rigor. Perquè si vostè manté
aquest discurs, vostè llavors ha de demanar una comissió
d’investigació per a l’època del pacte d’esquerres, perquè quan
el pacte d’esquerres es va sotmetre l’any 2001 a l’informe de la
Sindicatura de Comptes, era dues-centes vegades, moltes,
milions d’irregularitats, i vostè no ha demanat en aquell
moment cap comissió d’investigació.

La Sindicatura, a l’any 2000, estableix i detecta
irregularitats a més de la meitat dels contractes efectuats pel
Govern en aquell moment, i a vostè pareix que l’hi importen.
Deia la Sindicatura que la meitat d’aquests contractes no
s’ajustaven als principis de publicitat, de transparència,
d’objectivitat i de concurrència. En el 45% d’aquests contractes
adjudicats no es valorava el que s’havia de valorar. Es detecten
tantes irregularitats que fins i tot a l’any 2002, de 29 contractes,
perdó, de 31 contractes fiscalitzats, 29 contractes suposen una
despesa plena d’irregularitats; un exemple, la Conselleria de
Medi Ambient compra vehicles setmanes abans que s’adjudicàs
el contracte, meravellós, meravellós!
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No, però hem de saber que vostè, m’ha dit temes de la
Sindicatura de Comptes d’IB3, jo li he contestat defectes
procedimentals. Però anem a veure què és greu de la
Sindicatura de Comptes i que pareix que a vostè no la
preocupa. També parla de pràctica abusiva de negociats a
l’època del pacte. També parla de 39 expedients fiscalitzats
amb irregularitats per falta de transparència.

O podem anar al Consell de Menorca, me sap greu que no
hi hagi la presidenta de Menorca; els contractes que citen del
Consell de Menorca, segons la Sindicatura de Comptes,
ignoren les empreses que ofereixen millors serveis. S’abusa de
la urgència, a cap dels expedients examinats s’inclouen els
requisits del contractista. Tampoc, es fan canvis de tal manera
que el contracte final no té res a veure amb el del principi.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vicepresidenta, hauria d’anar acabant, per favor.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Vaig acabant. I a més ens adverteix que s’abusa del
procediment directe, és a dir, no es fa ni concurs ni subhasta,
sinó que s’abusa de la contractació directa. Ens diu també que
hi ha problemes amb les subvencions, però clar, vostè, en el cas
del Consell de Menorca, com que governen vostès i ja no són
qüestions procedimentals, són molt més greus, clar, a vostè no
la preocupen.

I acab, amb aquesta oferta de consens, quan vulgui, però si
vostè el que m’ofereix és el consens del Sr. Zapatero és molt
flac. Han fet una llei que diu: “El director de la Televisión
Española será por consenso de dos tercios del Parlamento. Si
no se ponen de acuerdo en dos meses, lo nombro yo.”

Gràcies, gràcies, gràcies, gràcies, gràcies, Sr. President!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta.

(Remor de veus)

Continuam el plenari, i els prec silenci.

III. Proposició no de llei RGE núm. 2151/05, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a establiments del
fons de garantia per a pensions d'aliments.

I a continuació passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Proposició no de llei
2151/05, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
establiment d’un fons de garantia per a pensions d’aliments. Per
defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Unió Mallorquina presenta avui una proposició no de llei per
instar el Govern de les Illes Balears a crear un fons de garantia
per cobrir l’incompliment del pagament o l’impagament de la
pensió d’aliments. La proposta que presenta avui Unió
Mallorquina és una proposta, per una banda, senzilla, no té cap
tipus de complicació, la creació d’un fons per cobrir aquests
casos on no es pagui aquesta pensió per aliments; i per una altra
banda ve a suplir o a solucionar una problemàtica social
actualment molt complexa.

Quan hi ha un procés de separació entre dues persones
moltes vegades es crea una situació traumàtica, en què en el cas
que hi ha fills s’ha de determinar la quantitat que els pares, els
dos pares, contribuiran als aliments dels fills; s’ha de
determinar amb qui dels dos cònjuges queda la guarda i
custòdia, o sigui, amb qui viuran, i qui farà ús del domicili
conjugal. Totes aquestes coses que s’estableixen a un conveni
regulador i que es venen establint o perquè les parts ho acorden
o quan les parts no acorden, amb la intervenció del jutge, no
planteja cap problema; l’única qüestió que planteja una
problemàtica social és el pagament de la pensió per aliments,
perquè moltes vegades, quan es dóna aquesta situació de
separació, hi ha cònjuges que tenen la temptació d’utilitzar
l’impagament o el pagament d’aquesta pensió d’aliments com
a arma per barallar-se amb l’altre cònjuge, és una situació en la
qual, encara que el conveni estableixi unes obligacions per als
cònjuges, moltes vegades s’incompleix. I es donen situacions
en les quals un o l’altre perquè o no compleixen el règim de
visites o consideren que no compleixen el règim de visites de
la manera com a ell li agrairia, doncs, decideixen no complir
amb la seva obligació, i es generen unes situacions en què els
més perjudicats no són els cònjuges, en aquest cas l’home o la
dona que hagi de rebre la quantitat de la pensió, sinó sobretot
els fills. Els menors són els que reben i pateixen les
conseqüències d’aquest impagament de la pensió, de la
utilització del pagament de la pensió com a arma entre els dos
cònjuges.

I l’única forma de solucionar actualment aquest tema és
anar, recórrer a la tutela judicial, és a dir, anar al Jutjat, a
demanar a un jutge que faci complir a l’altra part la seva
obligació de pagament d’aquesta pensió.

Hem de dir que a l’any 96, amb la Llei orgànica 1/1996,
que va modificar els articles 149 i 158 del Codi Civil, va
alleugerir aquesta situació regulant l’obligació de les pensions
per a aliments i donant la possibilitat de què en cas
d’incompliment se pogués acudir a la via penal, o a la
possibilitat d’una condemna que no fos només pecuniària, sinó
privativa de llibertat en el cas d’aquells cònjuges amb reiterats
incompliments. Però aquesta, que és una mesura que va en part
solucionar la situació, és una mesura que només se pot
aconseguir, lògicament, a través de la tutela judicial, és a dir,
acudint als jutjats i ha de ser en casos reiterats. Existeix una
problemàtica que dificulta el poder aconseguir que se prenguin
aquests tipus de mesures. Pensem que la pensió per a aliments
en moltes ocasions, sobretot en casos de separació, és una
qüestió de subsistència, és una qüestió que no se pot perllongar
en el temps molt de temps perquè impedeix que el cònjuge que
té la guàrdia custòdia dels nins, en el cas que siguin més d’un,
el problema se va agreujant, no pugui fer front a les seves
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obligacions. Moltes vegades fins i tot amb problemes que el
cònjuge que té la guàrdia custòdia li pugui passar que no faci
feina.

En definitiva, s’està produint una situació de problemàtica
real a les Illes Balears, de cònjuges que tenen dret a percebre
una pensió per a aliments per als seus fills i que no la reben. Per
això des d’Unió Mallorquina proposam la creació d’aquests
fons de garantia per donar resposta a aquesta necessitat.
Aquesta no és figura que sigui nova, existeixen altres fons de
garantia en altres situacions. Pensem que en el cas laboral, des
de fa molts d’anys, existeix un fons de garantia que cobreix
determinats impagaments de situacions i de salaris. Pensem que
en el cas d’assegurances existeix un consorci que cobreix
aquests casos d’impagament de determinades assegurances en
el cas d’insolvència o fallida. I en el cas de les pensions
d’aliments? I en un cas tan important per a la vida de les
persones i per a la qualitat de vida com és el pagament de la
pensió d’aliments, per què no se pot constituir un fons de
garantia que cobreixi aquestes pensions? Pensem que en la
majoria dels casos, per part de l’administració no suposaria un
cost afegit perquè l’administració podria repetir contra el
cònjuge que no paga i podria continuar la reclamació en nom
dels menors que no han cobrat aquesta pensió. 

En definitiva, només se tractaria d’avançar uns doblers que
al final acabaran pagant amb els interessos i els costos del
judici. L’administració només hauria d’aportar, en aquest cas
del Govern de les Illes Balears, en aquells casos que hi hagués
una vertadera insolvència. O sigui, posaria amb més dificultats
al cònjuge incomplidor, el cònjuge que no vol complir les seves
obligacions com a pare, o mare, li posaria més dificultats si el
que fa la reclamació és l’administració i no l’altre cònjuge, que
en defensa dels drets dels seus fills ha de fer aquesta
reclamació.

Per tot això, des d’Unió Mallorquina proposam la creació
d’aquest fons, que no suposa un increment important de
despesa per al Govern de les Illes Balears i que ajudaria a
solucionar una problemàtica social, real que existeix avui a les
nostres Illes, l’impagament de la pensió d’aliments.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Per part del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, respecte a aquesta proposició no
de llei que ha presentat el Grup Mixt, nosaltres hem de dir que
subscrivim moltes qüestions que ja ha esmentat el seu portaveu
respecte la situació que se genera quan hi ha una separació i
sobretot a qui perjudica en alguns casos és als fills o filles. En
aquest sentit podríem dir que estam d’acord i per tant, votarem
a favor d’aquesta proposició no de llei, l’establiment d’aquest
fons de garantia per cobrir els impagaments de pensió

d’aliments, donant suficients recursos per poder complir les
seves finalitats.

Ara bé, voldríem fer dos apunts que consideram importants.
En primer lloc hem de dir que aquesta proposició no de llei
nosaltres la veim absolutament oportunista i a més pareix que
s’ha fet només per quedar bé i per dues raons molt concretes.
En primer lloc fins i tot sorprèn la data, posa 8 de març, el dia
de les dones per dir-ho d’alguna forma. Per tant, un dia com
aquest se fa una proposició d’aquestes característiques, que no
està malament, però respon a un dia molt particular. 

En segon lloc, i més important, se fa a finals de legislatura.
Jo vull recordar que hi ha un acord entre el Partit Popular i
Unió Mallorquina, és veritat que a nivell de Parlament hi ha
una majoria del Partit Popular, però nosaltres consideram que
quan hi ha pactes, a més que han estat tan sòlids sobretot per
fer malbé el nostre territori, el nostre entorn i el nostre medi
ambient. No entenem com no s’ha fet una feina per part del
Grup Mixt, en aquest cas d’Unió Mallorquina, amb el Partit
Popular per presentar aquesta proposició no de llei. Per tant,
perquè realment el fons de garantia per a pensions d’aliments
fos una realitat i no només bones paraules. Per tant, nosaltres
hem de dir que és oportunista totalment, a dos o tres mesos de
les eleccions i per tant, per quedar bé davant la ciutadania. Però
en realitat veim que s’hagués pogut fer una feina des de l’inici
de legislatura si realment s’hagués volgut que això fos una
realitat.

En segon lloc voldria també fer esment a un altre punt. Jo
ja he dit que nosaltres subscrivim molts d’aspectes que ha
esmentat el portaveu del Grup Mixt sobre aquest tema, a més
és un tema molt important i d’actualitat, però no d’actualitat
d’ara, sinó que des de fa ja molt de temps. És necessari que
realment se tengui en compte la dificultat que hi pot haver,
sobretot per a infants que no reben aquesta pensió d’aliments,
i amb això ens sorprèn que ara pareix que és un tema
d’actualitat, no és d’actualitat d’ara, com dic. Fa molt de temps
que és un problema i s’hi ha de fer front. És un tema profund,
no és tema menor, no és un tema que se pugui tractar d’una
manera entenem supèrflua, sinó que precisament s’han de
cercar tots els mecanismes per fer-hi front des de totes les
administracions. I en aquest sentit hem de dir que precisament
per això, per creure que és un tema important, un tema que fa
molt de temps que s’està parlant i que s’intenten cercar
solucions, que ens vengui ara a finals de legislatura ens sembla
un cant a les sirenes, però no hi ha una vertadera intenció clara
de què aquesta proposició no de llei i per tant, el seu contingut
pugui anar endavant.

Nosaltres esperam que aquests temes no se prenguin com a
temes electoralistes i com a temes oportunistes, ni temes
tractats superficialment. Nosaltres creim que és un tema prou
important que suposa a més una despesa econòmica molt
important a nivell de la pròpia administració i nosaltres el que
demanam és serietat i responsabilitat davant d’una qüestió que
afecta bàsicament, ja s’ha dit, a molts d’infants i que en alguns
casos a més de molt difícil solució. Per això nosaltres demanam
que realment aquest tema sigui tractat com pertoca. Així i tot i
fetes aquestes consideracions el nostre vot, com no pot ser
d’altra manera, serà a favor.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula la Sra.
Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista també donarà suport a
aquesta proposició no de llei. No obstant això també voldríem
fer un seguit d’observacions al Sr. Nadal. El Sr. Nadal ha
qualificat aquesta proposició no de llei com a senzilla, que no
té cap complicació. Bé, jo crec que sí, que en té de
complicacions, sobretot per a la seva aplicació. No dubt que
està carregada de bones intencions i que evidentment nosaltres
compartim, perquè el problema de les famílies que han d’estar
subjectes a aquesta pensió compensatòria, que no en parla vostè
per cert, o pensions per a aliments, que també hi hauríem
d’afegir la pensió compensatòria, crec que hi ha moltes famílies
que passen moltes dificultats per la negativa del deutor a fer
efectiva aquesta pensió.

Nosaltres creim que aquesta proposta..., no sé si és oportuna
o no, sempre és oportuna quan les coses que tendeixen a
millorar les situacions de precarietat de persones, aquest n’és
un cas greu. Però creim que el procediment tal vegada no és el
més encertat perquè fa mesos que en aquest Parlament s’ha
debatut una llei per a la dona i tal vegada hagués estat el marc
adequat per incloure, mitjançant una esmena o la incorporació
de qualque article que fixés aquestes prestacions. Així, si
hagués quedat reflectit a la llei, hagués estat d’obligat
compliment i si l’article no estava ben desenvolupat,
evidentment la llei no ha de dir tots els detalls, després via
reglamentària se podrien fixar les condicions per les quals
s’hagués pogut rebre aquesta compensació. Creim que
mitjançant aquest redactat s’obri una porta, però supòs que el
Govern té els recursos suficients com per poder-ho dur
endavant, però la veritat és que no hi ha garanties de què això
se dugui d’una manera justa i fefaent.

Tampoc per cobrir les necessitats d’unes famílies que
realment creim que n’hi ha moltes que estan patint aquesta
precarietat per la negativa del deutor a ingressar aquestes
pensions, després tal vegada el mal pagador serà el beneficiari.
Per tant, s’haurien d’establir uns mecanismes de garantia
perquè aquelles persones que no paguen ho fan perquè no
poden, o en cas contrari obligar-les de qualque manera a pagar.
I que la comunitat autònoma no tapés algunes injustícies que tal
vegada se donen. I sobretot el que vostè ha dit molt bé, que no
se tapin qüestions de venjances personals o aquest tema de fer
servir els fills com a pilota per discutir les seves diferències i
no fossin els fills les víctimes d’aquestes mancances
econòmiques i aquesta precarietat econòmica. Nosaltres Sr.
Nadal, dir-li que a l’article 31 de la llei, que parla de la
feminització de la pobresa, tal vegada hagués estat un bon
marc, no parla exactament de les pensions, simplement parla de
les famílies monoparentals que tendran dret a unes ajudes i tal
vegada aquí s’hi hagués pogut afegir algun article més per
poder garantir que aquestes pensions se paguin i per poder

donar compliment a aquesta proposició no de llei, no dubtam
de la seva bona voluntat, però que creim que té moltes
dificultats en la seva aplicació. Sobretot a 4 mesos de les
eleccions, creim que el Govern s’haurà de posar les piles molt
aviat per poder fer el decret o la reglamentació necessària
perquè tengui totes les garanties que s’aplica bé.

Nosaltres votarem a favor, però no obstant creim que hi
hauria d’haver hagut uns altres procediments amb més garanties
per poder-se aplicar amb més celeritat i sobretot, més
eficiència. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Socialista creim que
efectivament és un greu problema que es deixin de pagar
pensions d’aliments i que en molts de casos deixen en una
situació d’absoluta precarietat a famílies i sobretot aquesta
problemàtica afecta molt especialment a menors. Per tant,
creim que és un tema greu i que s’ha de tenir molt en compte.
Hem parlat en altres moments d’aquests temes, de famílies
monoparentals, de feminització de la pobresa i també d’aquest
tema que es deixin de pagar pensions d’aliments per part
d’algun membre de la parella una vegada que s’han separat.

Hem de dir que ens agrada que avui el Grup Mixt plantegi
aquesta proposició no de llei, ens agrada i ens sorprèn. És cert
que aquesta proposició està presentada des del 8 de març del
2005, per tant, farà gairebé dos anys i efectivament, com han
dit altres portaveus, a quatre mesos d’unes eleccions pareix que
no és el moment més adequat per fer un plantejament com
aquest. Com he dit, fa dos anys que se va presentar, però en
aquest temps és cert que s’ha aprovat una Llei per a la dona i en
teoria aquesta llei havia de servir per donar resposta a moltes
d’aquestes dificultats. A nosaltres, al Grup Socialista, ens
hagués agradat que en aquests moments el Grup Mixt hagués
presentat una proposició, una esmena, o una proposta com
aquesta que fos inclosa dins la Llei per a la dona, que té moltes
mancances en el nostre entendre. Per tant, s’hagués pogut donar
compliment amb més seguretat a aquesta proposició que duen
avui aquí el Grup Mixt. Per altra banda, crec que això no
hagués tengut majors dificultats perquè hagués estat inclòs dins
aquesta llei, ja que com tots sabem en aquesta legislatura hi ha
un pacte entre el Partit Popular i Unió Mallorquina, conformant
del Grup Mixt. Per tant, hagués estat una qüestió que
perfectament s’hagués pogut dur a terme. Això no ha estat així
i vist el dia que se va presentar, dia 8 de març del 2005, però
dia 8 de març i totes les persones que conformen aquest
Parlament sabran que és un dia important per a totes les dones,
ens temem que sigui una qüestió una mica electoralista. I jo li
voldria dir al representant del Grup Mixt que els temes
d’igualtat entre homes i dones, aquest ho és, s’hi ha de pensar
tots els dies de l’any, no només dia 8 de març, que com veim
s’ha presentat aquesta proposició, perquè s’han duit altres
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qüestions en aquest Parlament i no hem tengut la satisfacció de
tenir el suport del Grup Mixt en moltes d’aquestes qüestions.

De totes maneres evidentment i com no pot ser d’altra
manera, el Grup Socialista votarà a favor d’aquesta proposició
i saludarem amb alegria si aconsegueixen que els seus socis de
Govern li donin suport i se pugui dur a terme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rado.  Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Carme Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Nadal, efectivament com vostè ha dit, actualment es troben...,
jo diria principalment perquè la realitat és que és un 95% dels
casos, es troben moltes dones, també homes, però el 95%
d’aquesta situació la pateixen les dones, es troben amb una
situació que tenen aquesta guàrdia custòdia dels fills i que tenen
una difícil situació quan la seva ex-parella no compleix amb
aquest pagament per tal de garantir la pensió d’aliments per als
fills comuns. I com vostè ha dit, encara és més greu aquesta
situació quan la família és de recursos econòmics reduïts. La
veritat és que estic realment espantada d’escoltar a tots els
diputats que han parlat ara. Senyores i senyors diputats, aquesta
és una iniciativa molt justa, crec jo, una iniciativa que el seu
raonament està molt bé, però que està presentada l’any 2005 Sr.
Nadal i de l’any 2005 a avui, l’any 2007, no és perquè hagin
passat 2 anys, és perquè ha plogut molt, en temes de dona i
temes socials ha plogut molt, especialment en aquesta
comunitat allà on el Govern s’ha esforçat i molt.

Per una banda, ja s’ha dit abans, vàrem aprovar en aquesta
cambra la Llei 12/2006, de 20 de setembre, la Llei de la dona,
que en el seu article 31, també ho ha comentat la Sra. Vadell,
fa referència a la feminització i diu textualment en el punt 1:
“amb la finalitat d’evitar la situació de marginalitat o pobresa
de les famílies monoparentals causada, entre altres (...), per
l’impagament reiterat de les pensions fixades per conveni
aprovat judicial, o per les associacions judicials de nulAlitat,
separació, divorci i a favor dels fills i filles extra-matrimonials,
les administracions públiques han de planificar ajuts dirigits
especialment a aquests colAlectius”. Vull dir que de qualque
manera aquí es podria contemplar com a mínim una part
d’aquesta situació. En el punt 2 d’aquest mateix article 31 diu:
“especialment s’ha de tenir en compte la situació de les dones
vídues amb responsabilitats familiars, o sense, les mares
fadrines i de les dones amb càrregues familiars, per evitar que
caiguin en situació de desemparament. I en qualsevol cas, quan
els seus ingressos siguin inferiors al salari mínim
interprofessional”. És a dir, quan vàrem debatre aquest article
31, me rectificaran si m’equivoc, però jo no record cap tipus
moció que vostès presentessin per tal de modificar el contingut
d’aquests articles, que de qualque manera contemplen, si bé és
cert que no xerren d’aquest fons de garantia, sí que contemplen

tal vegada donar l’obligatorietat de les administracions per no
deixar desemparats aquestes persones.

Però ara ve el més greu Sr. Nadal, la veritat és que això és
el que més m’ha cridat l’atenció, el BOE núm. 311, de 29 de
desembre de l’any 2006, que conté la Llei 42/2006, de 28 de
desembre, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2007,
a la pàgina 46309, si no vaig errada, disposició addicional
cinquagèsima tercera, “Fondo de garantía del impago de
alimentos. Se crea un fondo que se dotará inicialmente con 10
millones de euros, destinados a garantizar mediante un sistema
de anticipos a cuenta el pago de alimentos reconocido a favor
de los hijos menores de edad en convenios judicialmente
aprobados o resolución judicial. En los supuestos de
separación legal, divorcio, declaración de nulidad del
matrimonio...” I continua dient, “en el plazo de 6 meses se
regularán las condiciones y requisitos de acceso a estos
anticipos, así como los procedimientos y abono de reembolso
de los mismos...”. Encara no han passat aquests 6 mesos, què
estam demanant? Ja està creat. Jo crec que aquest fons de
garantia estava perfecte, però justament l’any 2006 es va crear
a nivell de tot Espanya. A més, i encara me crida més l’atenció,
aquesta proposta..., això se va incloure dins aquesta llei, a
proposta d’Esquerra Unida i Esquerra Republicana de
Catalunya i el PSOE ho va acceptar i incorporar dins la llei. I
aquí ha xerrat la representant d’Esquerra Unida, la representant
del PSOE i no han dit absolutament res d’allò que els seus
partits a nivell nacional han acceptat i inclòs, ens afecta a tots,
dins la Llei de pressuposts generals de l’Estat.

Senyores i senyors diputats, jo crec que aquesta Sr. Nadal
és una iniciativa caduca i pens que el que hauria de fer és
retirar-la, ja que si l’Estat ja té previst dins els seus pressuposts
d’enguany, de l’any 2007, una partida amb una quantitat
específica de 10 milions d’euros per començar, seria ara una
incongruència que el Govern creàs un altre... Torn insistir, jo
crec que aquesta és una proposta justa, que està molt bé, però
que tal vegada ha quedat fora de termini i segurament és perquè
se va presentar l’any 2005, encara que el fons de garantia no
existia a nivell nacional, però ara ja existeix. Per tant, jo crec
que Sr. Nadal si hem de ser seriosos el que hem de fer és
retirar-la. A més tenc altres dubtes, és a dir, una dona o un
home amb aquesta situació que té el seu cònjuge, que no li paga
la pensió d’aliments i que rep una ajuda per part del Govern
central, per a aquest concepte exclusivament, jo tenc els meus
dubtes de què també pugui rebre per al mateix concepte també
una ajuda d’una altra administració pública que podria ser
l’autonòmica. La veritat és que tenc els meus dubtes, ho deix a
l’aire, però crec que no és congruent. 

És a dir, si volem que això funcioni i si el Govern central ja
ho ha fet, jo el que li proposaria Sr. Nadal és una transacció.
Modifiquem aquesta proposició no de llei i instem el Govern
central que el més aviat possible agilitzi aquests 10 milions
d’euros que estan prevists, per tal que el pagament de totes
aquestes pensions que queden pendents no estiguin més temps
i que tot d’una (...), ja que ho té aprovat. Jo crec que tal vegada
aquesta iniciativa seria pràctica, que podríem aconseguir
qualque cosa, si el Sr. Zapatero rebés una petició d’aquest
Govern allà on li demanam, ja que ho ha aprovat, que faci via.
Però qualsevol altra cosa crec que és duplicar esforços,
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duplicar despeses i a més tenc els meus dubtes de què se pugui
dur a terme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Feliu. Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc agrair el suport dels grups que han manifestat que
donaran suport a la proposició no de llei presentada per Unió
Mallorquina. I en explicació de per quin motiu se va presentar,
aquesta proposició no de llei du RGE de dia 8 de març de l’any
2005. És a dir, dos anys i dos mesos abans de començar la
campanya electoral, no crec que se pugui dir electoralisme
presentar una moció dos anys abans d’unes eleccions. Però
nosaltres des d’Unió Mallorquina consideram i així ho varen
considerar les dones d’Unió Mallorquina, que el millor
homenatge que se li podia fer al Dia de la Dona Treballadora
és solucionar un dels principals problemes que tenen avui en
dia encara moltes de les dones. Per això se va presentar aquell
dia aquella proposició no de llei, 8 de març de l’any 2005.

Quan el Govern vol i quan els governs de les distintes
institucions volen resolen les coses, quan volen l’any mateix de
les eleccions prometen que ajudaran a la compra de llibres de
text i no hi ha cap problema. Pensam que aquest és un tema
importantíssim, no només per a les dones que són la majoria de
les persones que estan afectades, sinó que pensam que també hi
pot haver homes que estiguin en la mateixa situació.
L’important no són ni els homes ni les dones, ni tan sols les
parelles que hi pugui haver d’un altre tipus, el més important
són els menors i aquesta proposició no de llei està pensada per
als menors, per als infants, alAlots i alAlotes que deixen de rebre
aquesta pensió per a aliments que va destinada a ells. Per això
l’hem demanada de la pensió d’aliments i no la pensió
compensatòria, que està feta per compensar l’altre cònjuge. No,
aquesta és una pensió pensada per als nins i nines i és per a
aquesta protecció. Per això demanam la creació d’aquest fons,
ja ho demanàvem l’any 2005 i ho seguim demanant ara. No
tendrà un cost important per al Govern, en la majoria de casos
el Govern podrà després reclamar contra el cònjuge que no
paga i acabarà recuperant aquestes quantitats i només ho farà
en el cas d’insolvència.

Jo Sra. Feliu, esperava de vostè que me diria això, esperava
d’un partit estatal, d’un partit que enlloc de pensar amb els
interessos dels homes i les dones que viuen a les Illes Balears,
dels homes i les dones que no cobren la pensió per aliments,
que vostè acabaria posant i acabaria parlant del Sr. Zapatero.

Sra. Feliu, és important per als ciutadans de les Illes Balears
començar a pensar en ells, en els que viuen aquí, en els que
cada dia han de recórrer al jutjat perquè, a més a més, no se’ls
paga la pensió, que no és per a ells, no per a luxes, no per anar
de viatge, és per pagar els aliments i l’educació dels seus fills,
de nins que no es poden valer. I ara hem de posar excuses de si
està previst o no està previst? Aquesta, Sra. Feliu, és una bona
iniciativa, i jo esperava de vostè, com a dona i com a diputada,

que reconegués com és de bona aquesta iniciativa que Unió
Mallorquina va presentar dia 8 de març de l’any 2005 pensant
en totes les dones i tots els homes de les Illes Balears que avui
no estan cobrant aquesta pensió i que tenen problemes per
arribar cada mes fins a finals de mes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. 

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé passarem a la
votació. Passam a votar.

26 vots a favor, 28 en contra, per la qual cosa queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.

IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei  RGE núm. 9185/06, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, per la qual s'estableix la regulació i la
imparcialitat en l'actuació de càrrecs públics de les Illes
Balears.

Passam al quart punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat de presa en consideració de la proposició de llei RGE
núm. 9185/06, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, per
la qual s’estableix la regulació i la imparcialitat en l’actuació de
càrrecs públics de les Illes Balears. 

Per defensar la presentació de la proposició té la paraula el
Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, tengo
que comenzar, para defender esta proposición de ley que hace
nuestro grupo sobre la creación de una oficina para luchar
contra la corrupción en las Islas Baleares, por la oportunidad
política de nuestra proposición de ley. 

Si recuerdan, señoras y señores diputados, la primera época
del gobierno del Sr. Matas, la primera vez que gobernó esta
comunidad autónoma, finalizó con un gran escándalo, que fue
el caso Mapau, una operación que tenía como fin alterar los
resultados electorales mediante la manipulación del censo.
Mientras tanto, mientras sucedía aquello, en la misma sede del
Gobierno se recibía el correo electrónico de los rivales
políticos de manera ilegítima e inmoral. La corrupción que
amparaba en aquel momento el presidente Matas tenía como fin
asegurarse la reelección obteniendo ventajas ilícitas sobre los
rivales políticos. 

En la segunda época del gobierno Matas -vuelve Matas,
vuelve otra vez la corrupción-, dispuesto a gobernar sin
complejos se ha caracterizado por una priorización del interés
privado frente al público en todos los aspectos, y no es por
casualidad, sino consecuencia de un determinado modo de
entender lo público, que la corrupción se ha extendido por las
instituciones gobernadas por el Partido Popular
fundamentalmente. Cada día estamos asistiendo a nuevos casos
de corrupción y a nuevos pruebas de la misma. La corrupción
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de esta segunda época del gobierno del Sr. Matas se
caracteriza, a diferencia de lo que pasó en la primera época,
que tenía como fin derrotar al adversario, como era el caso de
Mapau o el caso BITEL, obteniendo ventajas por medios
ilegítimos, en esta época, en esta segunda época, el objetivo es
enriquecerse aprovechando el cargo público. 

Y la segunda característica importante es el funcionamiento
como grupo organizado; aunque algunos individuos obtienen
o pueden obtener ventajas económicas exclusivamente para
ellos, para lograrlas cuentan con la colaboración indispensable
de toda la red de cargos públicos del Partido Popular, lo cual
le da un componente de carácter mafioso, si se quiere, aunque
no violento por el instante, por fortuna hasta este momento sólo
se han dado caso de amenazas en el caso de Felanitx o de
intimidación, se han dado casos de intimidación del tipo “si no
paras con eso yo sacaré esto otro”, etc., que se están haciendo
a través sobre todo de medios de comunicación afines al
Partido Popular, principalmente su radiotelevisión, dejando
caer la cantidad de dossiers que ha estado preparando el Sr.
Rodríguez para defenderse en el tramo final de la legislatura,
pues bien, nadie puede discutir el funcionamiento como grupo
organizado y su relevancia. Por ejemplo, el caso caballistas; ni
que decir tiene que es un grupo organizado y es extensa la
nómina de imputados, que no voy a repasar aquí porque se me
acabaría el tiempo. El caso Andratx: el presidente coordina el
grupo desde el Consolat y organiza la defensa y la estrategia;
una consellera contrata al cerebro de la trama; otro conseller
avisa de los acontecimientos, presta apoyo logístico, auxilia al
principal agente; otro conseller paraliza las denuncias, etc. El
caso licencia de Felanitx; hoy hemos visto que el Gobierno
controla el urbanismo de Felanitx a través del nombramiento
por la propia Sra. Estarás del asesor urbanístico del
ayuntamiento para llevar a cabo ese control solidarizándose con
lo que sucede allí por esa vía.

Frente a ello, frente a esta organización, se puede actuar de
dos maneras. Una que es lamentando las consecuencias
políticas de la corrupción, protegiendo a los corruptos en lo que
se pueda y a sus colaboradores cuando se solicita su
comparecencia en el Parlamento negando las comparecencias,
y negar las evidencias, como hacía un patético presidente la
semana pasada manifestando ignorar los motivos por los cuales
el Sr. Hidalgo estaba en prisión; no había ningún imputado del
Partido Popular, nos decía. O también se puede actuar contra
la corrupción de un modo distinto, cual seria tomando medidas
para disuadir a los corruptibles y para descubrir a los corruptos.
Y ese es el fin de esta proposición de ley: luchas contra la
corrupción desde el ámbito parlamentario.

Cierto es que el primer frente de lucha contra la corrupción
puede que sea el aparato represivo del Estado, pero no es
menos cierto que su actividad es sobre todo a posteriori, es
decir, persigue a los que ya se han corrompido, a los que ya han
delinquido. Nuestro propósito es más ambicioso y creemos que
más eficaz. Nuestra pretensión es prevenir, disuadir al corrupto
antes de que actúe, planteando un sistema cuya existencia le
haga reflexionar antes de actuar. Nuestro propósito es que el
corrupto sepa que hay una alarma puesta, que saltará en cuanto
incremente su patrimonio de forma extraordinaria e
injustificada y, en su consecuencia, se abstenga de actuar,

busque su medio de vida fuera de la política y nos deje a todos
más tranquilos. 

La corrupción sin duda es un cáncer para la democracia que
precisa un estado de derecho que funcione con objetividad y
defendiendo los intereses públicos, no privados. No tenemos
que tolerar tampoco que un grupo de corruptos extienda su
fama sobre la inmensa mayoría de gente honrada que dedica
parte de su vida a defender sus ideas.

Por todo esto el eje central de nuestra ley es detectar y
controlar los incrementos patrimoniales injustificados, insisto,
injustificados de los cargos públicos, y se mueve en torno a dos
figuras: la primera, el registro de bienes y derechos
patrimoniales, al que se refiere el artículo 2 de nuestra
proposición; y la segunda es el cargo de director de la...,
perdón, la oficina de control del patrimonio a que se refiere el
título tercero, con el director de la agencia.

El registro de bienes y derechos. ¿Quiénes están obligados
a presentar declaraciones a ese registro de bienes y derechos?
Cargos públicos en los órganos estatutarios regulados en el
Estatut d’Autonomia en la Administración de la comunidad
autónoma de las Islas Baleares, de los consells insulares, de los
ayuntamientos y otros entes locales; de la Universidad de las
Islas Baleares, así como cualquier entidad u organismo con
independencia de su naturaleza dependiente o vinculado a
cualquiera de éstos. Es decir, la idea o la pretensión que plantea
nuestro grupo es que sea todo aquél que tenga un cargo de
confianza política, bien sea por vía electoral o bien sea por
confianza que se haya depositado en él por parte de un poder
de la comunidad autónoma. Aquí realmente no hay unas
diferencias sustanciales con la propuesta que hizo el Partido
Popular y que fue incorporada de forma absolutamente ilegal
a la Ley de acompañamiento, puesto que a la Ley de
acompañamiento por vía enmienda de los grupos
parlamentarios no se pueden incorporar leyes, y lo que hizo el
Grupo Parlamentario Popular fue incorporar una ley; tanto es
así que, pese a lo que digan, se incluía hasta una disposición
adicional, lo cual es desde mi punto de vista un ridículo
legislativo tremendo. En fin...

¿Qué se debe declarar? Ya hemos visto quiénes estarían
obligados. ¿Qué es lo que se debe declarar? Los bienes, los
derechos y las obligaciones patrimoniales que se posean,
valores o activos financieros negociables, participaciones
societarias y el objeto social de sociedades de cualquier tipo en
las que tengan intereses el alto cargo, su cónyuge, sea cual sea
el régimen económico patrimonial, o la persona con quien
conviva en relación de análoga efectividad. Es decir, no es que
se tengan que aportar los datos de las sociedades o las cuentas
anuales de las sociedades del cónyuge, pero sí establecer cuál
es el objeto social e informar cuál es el objeto social de esas
sociedades. También se tienen que aportar las sociedades
participadas por aquéllos otros que sean objecto de declaración
refiríendose también a sus respectivos objetos sociales; es
decir, si la sociedad que tiene uno participa en otra, pues
también esta segunda debe comunicarse. También tienen que
comunicarse las declaraciones tributarias anuales y al finalizar
el mandato; cada año se tienen que aportar las declaraciones
tributarias, renta y patrimonio, y patrimonio, porque hay una
cierta picaresca en el sentido de decir que el patrimonio se
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controla por la renta; eso es una evidente contradicción y algún
político destacado de las Islas Baleares ha querido hacer una
tomadura de pelo pública diciendo “miren mi patrimonio, ahí
presento la renta”. ¡Hombre!, esto está bien hacerlo en según
que sitios, con tres cubitos, etc., pero aquí y a determinado
nivel no se tiene que hacer eso. Si uno quiere demostrar su
patrimonio que lo haga con el patrimonio pero no con la renta,
que todos sabemos cuál es cuando uno está en un cargo
público.

Pues bien, esto sería el registro de bienes y derechos
patrimoniales, quiénes están obligados y qué es lo que se tiene
que declarar.

La oficina, la oficina de control de patrimonio a que se
refiere el título tercero, ¿cómo funciona? Su función es
fundamentalmente la comprobación de la justificación de las
variaciones en forma de incremento de patrimonio que no
resulte justificado. La iniciativa, ¿a quién corresponde la
iniciativa para poder llevar a cabo una investigación de este
tipo? Puede ser iniciativa propia, del propio director de la
agencia, que tendrá que motivarla, por qué lo hace, llegado el
caso; por iniciativa parlamentaria, los grupos parlamentarios
estarían legitimados para ello; por iniciativa de un grupo de
consellers de un consell insular o de un grupo municipal de
concejales. Una vez estudiado el expediente, hecha la
investigación, el resultado puede ser que no existen
irregularidades, con lo que archiva el asunto, o que sí que
existen irregularidades; esas irregularidades pueden ser
irrelevantes desde el punto de vista de legalidad, pues hay un
incremento no justificado pero que no supone ninguna
infracción tributaria ni ninguna infracción penal, con lo cual no
hay nada más que decir; o puede ser que suponga una
infracción tributaria, con lo cual debiera darse traslado a la
Agencia Tributaria, o puede darse que suponga una infracción
penal, con lo cual tendría que darse traslado a la Fiscalía
anticorrupción.

Pues bien, aquí sí que hay una diferencia fundamental con
la propuesta que hizo el Partido Popular, puesto que el Partido
Popular, en el sistema planteado por él, sólo se permite el
funcionamiento por iniciativa propia del director de la agencia
sin determinar un número mínimo de expedientes cada año, es
decir, que puede implicar una inactividad absoluta. Se genera
una especie de embudo decisorio, sólo lo puede decidir esta
persona y si esta persona no decide, o decide no hacer nada, no
pasa nada, con lo cual es una posible garantía de la inactividad
absoluta. 

El director de la agencia, artículo 18, ¿quién tiene que ser
el director de esta agencia anticorrupción? Nosotros
describimos el perfil técnico de la persona, decimos que
debiera ser un oficial en activo perteneciente a la Guardia Civil
o a la Policía Nacional y con experiencia contrastada en
actividades contra la delincuencia económica y contra el
blanqueo de capitales. Este perfil garantiza la capacidad, puesto
que una persona que llega a tener ese grado -oficial- y con
experiencia tiene capacidad, y garantiza bastante la objetividad,
puesto que es una persona que se ha puesto en ese trabajo para
dar un servicio público y no ha llegado al sitio donde está por
caminos, podemos pensar, relacionados con la actividad
política que podrían vincularlo con un grupo político o con

otro. Además, dado lo delicado de la información que se
maneja, ese perfil garantiza la seriedad. Cada grupo
parlamentario podría efectuar una propuesta y se elegiría por
dos tercios, lo cual garantiza el consenso. Antes de su elección
deberían comparecer ante una comisión parlamentaria para que
examina la idoneidad de los candidatos, lo cual creo que es una
cosa que poco a poco debemos ir introduciendo en nuestra
comunidad autónoma, la comparecencia parlamentaria para
determinados cargos. 

Y también establecemos una norma en el propio artículo 18
para evitar el bloqueo del nombramiento, es decir, si no se
logra un acuerdo en un determinado plazo de tiempo entre los
diferentes candidatos, se resolverá por insaculación entre los
propuestos; es decir, que si llevados unos meses no ha pasado
nada, no se la llegado a ningún acuerdo con nadie, se sortea
entre los que han comparecido y que se han considerado
idóneos en principio para poder ocupar este cargo, con lo cual
o se llega a un acuerdo o sale uno, no el que decida el gobierno,
sino uno por suerte; si todos tiene un perfil semejante no habrá
gran diferencia entre uno u otro. Este sistema garantiza el
nombramiento inmediato, cosa que no sucede con la propuesta
del PP. El director está luego facultado para escoger dos
agentes que le ayuden, de los mismos cuerpos, podrá tener
personal de asesoramiento, etc., etc., y la oficina estará bajo
control de la comisión parlamentaria de Hacienda, ante la que
rendirá cuentas de forma general, no ante la Mesa del
Parlamento sino ante la Comisión de Hacienda.

En la propuesta del Partido Popular sólo se exige que el
candidato a director tenga experiencia contrastada en
actividades de control económico y financiero, lo que
entendemos que no es garantía de capacidad para investigar, ya
que un contable, por ejemplo, reuniría el requisito y no tiene
por qué tener capacidad para investigar. Además no se exige
ningún tipo de cualificación objetiva, titulación, cargo..., no se
exige nada más y, lo que es peor, no hay plazo (...) para que
entre en funcionamiento efectivo; basta que se bloquee el
nombramiento de director, que uno puede provocar que se haga
un nombramiento y que se bloquee el nombramiento, para que
la oficina no se ponga nunca en marcha. Y para asegurar
todavía más la ineficacia de la norma que impulsó el Grupo
Parlamentario Popular, se puso aquello que hemos llamado ya
antes -y así lo expuso el propio Grupo Parlamentario Popular
en su iniciativa-, una disposición adicional en su iniciativa que
decía que si desde el punto de vista jurídico se entendiese que
pudiera haber cualquier tipo de menoscabo -no entiendo muy
bien qué puede significar menoscabo-, las obligaciones serán
voluntarias. ¿Qué quiere decir ello?, que bastaría un informe
jurídico para que cualquiera no tuviera por qué verse sometido
a la actividad de investigación, es decir, quiere que los
corruptos o el corruptible, o el presunto corrupto, se ponga
voluntariamente a disposición de la oficina. Es decir, creo que
eso no puede ser una garantía, ni mucho menos, de eficacia,
puesto que si hemos de dejar a la voluntad de quienes pueden
haber incurrido en graves fallos contra lo que es el sistema
democrático, y si ponemos a decisión de su voluntad el
someterse o no, no vamos a ningún lado.

He resumido de forma breve los puntos fundamentales de
la proposición de ley, así como las razones que nos llevan a
calificar como insuficiente la propuesta introducida en la Ley
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de acompañamiento de presupuestos por el Grupo
Parlamentario Popular. Quisiera antes de acabar decir que no
es aceptable la crítica de inconstitucionalidad a esta propuesta,
y no se nos dará ningún argumento serio al respecto. Estamos
acostumbrados aquí a hacer leyes que expedienten, que pongan
sanciones, que generen procedimientos de investigación y de
instrucción, cada dos por tres, las hacemos aquí; que obliguen
a los ciudadanos a llevarles documentos..., podría traer 50
ejemplos de leyes que hemos aprobado aquí que en un
procedimiento instructor sancionador, en la instrucción, mejor
dicho, de un procedimiento sancionador se obliga a un
ciudadano a traer un documento, y si no trae el documento le
ponen una sanción de 3.000 euros, les puedo decir casos
concretos; y aquí ni siquiera ponemos eso, no se multa al que
se puede investigar.

¿Y cuando hablamos de ciudadanos no hay
inconstitucionalidad y, cuando hablamos de posibles corruptos,
a éstos no se les puede tocar? No señor, no señor. Aquí no
imponemos sanciones ni expedientamos, ni instruimos
expedientes sancionadores ni nada; esta ley no es represiva, ni
se expedienta ni se sanciona; da la oportunidad al cargo público
que pueda estar bajo sospecha, por simple difamación muchas
veces también, que también sucede, le da la oportunidad de
certificar su honradez acudiendo a este organismo. Si a alguien
se le imputa que ha tenido un enriquecimiento ilícito va la
organismo, lo pide y le certifica que su enriquecimiento y su
aumento de patrimonio está justificado. Y respecto al posible
corrupto no le impone ningún castigo ni le somete a ningún
procedimiento que viole ningún derecho. Al final hay un
dictamen que será, en el peor de los casos para él, que se ha
enriquecido de forma inexplicable, y eso no afecta a ningún
artículo constitucional. Que se me diga si..., esa determinación
qué artículo constitucional puede vulnerar o infringir. Nuestra
ley, nuestra proposición de ley establece unos mínimos para
asegurar la eficacia y darle un carácter preventivo no represivo,
estamos en los mínimos.

Señoras y señores diputados, si comparten estos puntos
básicos que acabo de destacar les solicito el voto favorable a la
toma en consideración de la proposición de ley; que presenten
las enmiendas que sin duda pueden mejorar el texto que
presenta nuestro grupo, sin duda; y que pasemos a trabajar
todos juntos para que esta ley sea una realidad cuanto antes.
Esta medida es urgente, y no por las consecuencias de la
corrupción, como lo es que Baleares sea constante actualidad
por ella, o por el desprestigio de la actividad política, que
pueden ser argumentos colaterales para fortalecer la lucha
contra la corrupción. Pero la motivación esencial de nuestro
esfuerzo debe ser garantizar a los ciudadanos un estado social
y democrático de derecho en el que los servidores públicos
actúen siempre en defensa de los intereses de los ciudadanos y
no en beneficio propio a costa del interés general. Lo he dicho
ya alguna veces, señoras y señores diputados: esta comunidad
autónoma ha sido destacada pionera en corrupción durante
muchos momentos; seamos ahora pioneros en anticorrupción.

Nada más, Sr. Presidente.

(Petit aldarull a la sala)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Intervencions dels grups en torn
a favor de la proposició de llei per un temps de 15 minuts. Grup
Parlamentari Mixt? Esquerra Unida i Els Verds? Té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, la meva
intervenció té com a objectiu donar suport a la iniciativa
presentada pel Grup Socialista en aquesta cambra.

Totes les iniciatives al voltant del control patrimonial de
càrrecs públics o del control de la corrupció són discutibles i
lògicament millorables, lògicament millorables. En principi a
nosaltres ens sembla bé aquesta iniciativa presentada, i ens
sembla bé, en principi, per una raó que jo consider no
secundària, no de mètode sinó de fons. Avui se’ns presenta per
discutir-ne l’admissió a tràmit una proposició de llei que si fos
acceptada entraria en debat parlamentari i, per tant, podria ser
millorada, corregida o canviada dins la tramitació
parlamentària en allò que es consideràs fonamental. Aquesta és
una diferència substancial, la presentació d’una mesura
d’aquestes característiques per llei d’acompanyament. 

Totes les mesures que tenen com a objectiu la salut pública,
el control de la democràcia en sentit més pur de la paraula, la
millora del funcionament de les institucions democràtiques i,
sobretot, el combat a tots aquells aspectes que degeneren la
mateixa vida pública i democràtica haurien de ser objectiu
comú de totes les forces polítiques parlamentàries, i hauria de
pretendre’s des del primer moment que es duen endavant i es
presenten propostes d’aquestes característiques la recerca del
consens més ample per poder assolir una mesura que, després,
la seva aplicació tengui la més ampla legitimitat en el si de la
societat i, per tant, tengui major eficàcia.

Desgraciadament en el debat en què avui ens trobam ja ens
trobam amb les cartes trucades, ens trobam amb un debat que
per part del partit majoritari d’aquesta cambra s’ha intentat,
enlloc d’afrontar de cara i de front i dir “bé, vegem com posam
en marxa en aquesta cambra i com prenem la iniciativa
nosaltres com a grup parlamentari per afrontar solucions a un
gravíssim problema com el que es pateix en aquesta societat”,
es va adoptar la mesura senzillament d’avançar-se a una
proposició del partit majoritari de l’oposició, en aquest cas el
PSIB-PSOE, i avançar-se via Llei d’acompanyament, que
dificultava lògicament el debat perquè impedia les esmenes, la
tramitació d’esmenes i el debat seré en ponència i en comissió
per treure una conclusió adequada i una conclusió que fos,
repetesc, consensuada i aprovada per amplíssima majoria
d’aquesta cambra.

Ara mateix es presenta a debat aquesta proposta avui aquí,
i l’actitud del partit majoritari de l’oposició és ahir fer unes
declaracions per anunciar que proposarà un nom per a la
direcció de l’oficina que es va aprovar per aquest mecanisme
que ja he considerat jo no adequat, per distreure l’atenció del
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debat que tenim en aquests moments damunt la taula, quan a
més tots sabem que el mètode d’elecció del director d’aquesta
oficina que està present a la llei que es va aprovar per llei
d’acompanyament, valgui la redundància, encara que
coincidesc amb això totalment amb el Sr. Diéguez, que, bé, és
absolutament atípic i s’hauria de veure fins a quin punt correcta
la presentació d’una llei en el si d’una altra llei, però, bé, és una
discussió que ja es va fer en el seu moment, evidentment
presentar la proposta d’un director que ha de ser consensuat per
una majoria més ampla que la majoria simple i que si no
s’aprova no hi ha director i, per tant, no hi ha oficina, en
aquestes altures i amb el que està caient en aquesta societat em
pareix senzillament que són ganes que aquesta oficina no
funcioni. Desgraciadament tenim aprovat des de fa..., jo crec
que dècades, ja, un síndic de greuges i no hem estat capaços de
posar-lo en marxa. Aquesta fórmula ja és una fórmula que
entorpeix a la pràctica la posada en marxa d’una oficina
d’aquestes característiques, sense entrar a debatre les anades i
vengudes que això ha comportat: el fet que quan el president
d’aquesta cambra convoca tots els portaveus per discutir aquest
tema, precisament el portaveu del partit que ha presentat
aquesta proposta no es presenta a la reunió, ni tan sols no es
presenta a la reunió, i ara, quan falta un dia perquè es dugui al
plenari el debat d’aquesta proposta, idò apareix avui a tota la
premsa que ahir es va fer la proposta d’un nom de consens.
Evidentment se li veu la jugada.

A mi el que em preocupa i el que jo lament en nom del meu
grup i en el meu nom personal és que una iniciativa positiva,
tant aquesta com la que es va presentar per llei
d’acompanyament, una iniciativa necessària perquè vivim a una
societat en aquests moments on els casos de corrupció són
generalitzats, jo crec que això és obvi, on vivim una situació -ja
ho he dit diverses vegades des d’aquesta tribuna- on la salut
democràtica de la nostra comunitat no és bona, on s’han de
prendre mesures clares i rotundes per eliminar aquest càncer si
no volem que al final qui surti perjudicat sigui la mateixa
institució democràtica, que surti perjudicada la mateixa
credibilitat de la noble activitat de la política i es generalitzi en
el si dels ciutadans i de les ciutadanes la idea que tanmateix tot
funciona malament i no val la pena preocupar-nos de la cosa
pública; si no volem que es generalitzi aquest ambient, aquesta
actitud escèptica i crítica que a més s’està veient darrerament
en distintes eleccions, on augmenta l’abstenció, etc., etc., calen
propostes i respostes contundents, clares, eficaces i, a ser
possible, el màxim de consensuades.

El que no té sentit és que amb tot el que està caient, quan es
posa a discussió en aquesta cambra un projecte d’aquestes
característiques, allò que es visualitza, en el que es converteix
aquest debat és en una guerra de partits, on un s’avança
presentant-la per llei d’acompanyament, on tota una sèrie de
coses en lloc d’haver-se assegut tranquilAlament, haver adoptat
el mètode correcte i adequat, que és promoure el consens.
Facilitar, si ho volia presentar el Partit Popular com a partit
majoritari, en lloc de presentar-lo per llei d’acompanyament ho
hagués presentat per via d’urgència en aquesta cambra, i hagués
permès, per tant, obrir una ponència i fer la comissió
corresponent i estudiar les esmenes més adequades; esmenes
que al final són unes quantes, unes quantes, en definitiva, la
forma d’elecció del director; el caràcter més o manco voluntari
del propi funcionament d’aquesta oficina, fins a quin punt és

més efectiu, més executiu, o menys executiu, en fi, tota una
sèrie de mesures que s’haguessin pogut resoldre d’una forma
clara i consensuada.

D’aquesta forma el Partit Popular hagués demostrat voluntat
clara i rotunda de tenir una actitud contundent amb el tema al
qual ens referim. En lloc d’això, el que es demostra és que hi ha
hagut una actitud obstruccionista, una actitud de no voler entrar
en el fons de la qüestió, del que es diu en castellà marear la
perdiz i, per tant, doncs avui, probablement, si no hi ha un
miracle sortirem amb una llei derrotada per majoria i tendrem
una llei aprovada per llei d’acompanyament la qual no satisfà
la meitat o un poc menys de la meitat d’aquesta cambra, i no
tendrem director perquè no ens posarem d’acord i s’acabarà la
legislatura i haurem demostrat a l’opinió pública, als ciutadans
i a les ciutadanes que des d’aquí som incapaços d’adoptar
mesures contundents, serioses i eficaces contra el càncer de la
corrupció.

Aquest és el resultat, ens agradi o no ens agradi, aquest és
el resultat ens agradi o no ens agradi. I jo crec que no és
exagerat pensar que del final d’aquest resultat té més
responsabilitat aquesta part de la cambra que aquest part de la
cambra, aquesta actitud que es va adoptar va ser equivocada en
el seu moment, que no es va tenir la valentia ni els reflexos
suficients per dir: anem a agafar el toro per les banyes, anem a
discutir entre tots com afrontem mesures en aquest tema, i el
que realment es va pensar és de quina forma feim dessecant una
proposta que ve de l’oposició perquè els punts no se’ls apunti
aquest o se’ls apuntin els altres. D’aquesta forma feim molt poc
per donar paper a la funció pública, a la funció de la política
dins la societat i contribuïm, una vegada més, a deixar les coses
malparades.

Jo no consumiré tot el temps perquè crec que no per parlar
més es diuen les coses més clares, me pens que he donat
claríssima la meva opinió i l’opinió del nostre grup damunt
aquest tema i ja està. Senzillament, probablement avui sortirem
d’aquí lamentant, una vegada més, que tot ha quedat en paper
banyat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té ara la paraula, pel Grup
Parlamentari PSM, la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, avui ens trobam davant una proposta que a un país
democràticament normal segurament sorprendia, o en un país
democràticament normal que en ple segle XXI sigui necessari
crear instruments per garantir la transparència, l’objectivitat i
la imparcialitat dels càrrecs públics més enllà de la legislació
existent, segur que resultaria estrany. Perquè en un país
democràticament normal, la transparència, l’objectivitat i la
imparcialitat es dóna per fet i si qualcú falla en algun d’aquests
dimiteix i se n’ha anat, i fa un bé al país i sobretot al seu partit
també. Però aquí, en aquest país nostre, el nombre de càrrecs
públics que pareix que han oblidat aquests principis tan
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importants de transparència, objectivitat i imparcialitat, fins al
punt d’haver de veure un batle sortint de l’ajuntament
emmanillat, comença a preocupar.

Per tant, des del PSM pensam que es fa necessari, quasi bé
imprescindible, fer qualque cosa més que fer complir la llei que
ja existeix. Pretendre regular per llei uns instruments per
garantir que l’actuació dels càrrecs públics s’avingui a aquests
principis no és altra cosa que fer garantir l’actuació
democràtica de tots els càrrecs públics, perquè la democràcia
es nodreix precisament d’aquests principis, si aquests principis
fallen, falla la democràcia. El mateix Sr. Matas ho sap això, que
després ho practiqui o ho impulsi ja és un altre tema, però ell
ho sap, i per això ens deia, en el seu discurs d’investidura: la
democràcia que és abans de tot i sobretot formes.

I les formes s’han perdut en aquesta comunitat, les formes
s’han perdut en molts casos concrets, alguns són als tribunals,
però també s’han perdut les formes en la manera d’intentar
combatre la corrupció; i s’han perdut fins i tot les formes per
intentar amagar la corrupció. Desgraciadament, la
transparència, l’objectivitat i la imparcialitat estan seriosament
en dubte en molts casos d’aquesta comunitat. Perquè quina
transparència hi ha hagut en l’elecció del solar de Son Espases
per ubicar-hi un hospital, quan ja hi havia un projecte a punt de
començar a un altre lloc, tudant així una doblerada pública?
Quina objectivitat hi ha hagut amb la compra dels terrenys de
Son Espases? Quina transparència hi ha hagut en la licitació i
adjudicació de la construcció i explotació del nou hospital si de
cada informe tècnic nou que es demanava se’n feia una lectura
diferent?

O amb les autopistes, quina objectivitat hi ha hagut en el
traçat de certes corbes? Quina transparència hi ha hagut a
l’hora de justificar increments desorbitats sobre el cost inicial?
Quina transparència hi ha hagut si modifiquen el preu una
vegada formalitzat el contracte? D’alguns casos en podem tenir
sospites o evidències, però d’altres són als jutjats. I després de
sentir, per la màxima autoritat política d’aquesta comunitat, i
no una, sinó dues vegades, que només hi ha una persona
política imputada per un cas de corrupció a les Illes Balears i
justament no és del seu partit, és necessari recordar que això no
és cert. I podem fer una volta pels pobles de les nostres illes i
podríem començar pel meu, per Llucmajor, el batle del Partit
Popular està imputat per una resolució judicial de tres delictes:
defraudació de l’administració com a cooperador necessari,
prevaricació continuada actuant en benefici exclusiu de dues
persones en contra dels interessos municipals, negociació
prohibida de funcionaris. I el seu soci de govern encara té la
llista molt més llarga, però allà el tenen, protegit.

Podríem passar per Santa Margalida, les cintes no han
acabat finalment en el jutjats perquè no era una prova que
pertocava, però el batle sí que havia dit que era la seva veu allò
que se sentia. I les concessions de parasols i hamaques pareix
que li fan una bona ombra.

També podrem passejar per ses Salines, podrem passar per
Ciutadella i pegar un bot a Eivissa, on la meitat dels
ajuntaments tenen problemes en els jutjats, i greus. I
curiosament tots són del Partit Popular.

Però el cas, per excelAlència, és Andratx, sobretot Andratx,
un cas gravíssim. Les acusacions dels fiscals anticorrupció són
greus, però també és molt greu l’actitud del Govern i del
president, no només no donant explicacions sinó amagant
informacions. En algun moment, més tard o més prest, ho
hauran d’explicar; en algun moment, més tard o més prest,
haurem de saber per què es va reunir el president en el Consolat
de la Mar amb el Sr. Hidalgo; per què va dir que no sabia res;
per què el Sr. Rodríguez havia de fer d’intermediari entre el Sr.
Hidalgo, un presumpte delinqüent i el seu misser; per què la
Conselleria de Medi Ambient té onze mesos una denúncia
sense tramitar quan hagués pogut aturar una gran urbanització
ilAlegal.

El llistat de preguntes sense resposta, fins ara, és llarg, però
la principal de totes és què tenen per amagar el president del
Govern i el Partit Popular que es neguen a comparèixer a donar
més explicacions? Han fallat les formes en la gestió d’alguns
càrrecs públics dins les administracions i han fallat les formes
a l’hora de donar respostes, fins i tot a l’hora d’amagar-ho. I
quan això no ha estat possible, quan ja no ho han pogut amagar
més, han decidit emprar la tàctica del ventilador i del “tu més”;
quan ja no podien amagar més coses, han decidit que havia de
rebre tothom, a qualsevol preu, convertint en delinqüents
persones que simplement tenen un contenciós administratiu. El
discurs del Partit Popular i del Govern ara ens ve a dir que és
el mateix una persona que li posen una multa perquè ha aparcat
malament que qui ha robat un cotxe; el discurs del Partit
Popular ara és aquest. Es perden les formes en l’exercici del
càrrec, es perden les formes amagant els casos que tenen i es
perden les formes a l’hora de defensar els principis de
transparència i imparcialitat. I també s’han perdut les formes a
l’hora de voler combatre realment la corrupció.

El Partit Socialista va presentar la seva proposició de llei
dia 10 de novembre, era la seva proposta, la qual ens agradarà
més o menys, però li podem donar suport perquè després
s’obrirà un termini per poder millorar-la entre tots. Però al
Partit Popular no li ha anat bé això, el Partit Popular no podia
combatre la corrupció amb una eina proposada per una altre,
ells ho han de fer tot, s’ho han de menjar i s’ho han de beure,
tot. I presentaren aquella famosa esmena als pressuposts de la
comunitat, quan hagués estat molt més fàcil, si realment volien
combatre la corrupció, reunir tots els grups i dir: què vos pareix
si aquesta proposició de llei l’incloem allà dins?, si realment
haguessin volgut fer coses. Però ells no ho han volgut fer, el
Partit Popular només corre per combatre la corrupció quan la
resta ja fa estona que camina.

Per tant, nosaltres donarem suport a la presa en
consideració d’aquesta proposició de llei, amb l’esperança de
poder-la millorar entre tots; perquè des del PSM som
conscients que la corrupció no és generalitzada a tots els
càrrecs públics; des del PSM entenem que l’actuació dels
polítics du inherent la vocació de servei públic en benefici dels
ciutadans, per sobre de qualsevol discrepància. I pensam que
n’hi ha alguns que són corruptes, però no tots, estam
convençuts que els polítics corruptes són una minoria.
Nosaltres no pensam, com d’altres, que la corrupció sigui
inherent a la condició humana, nosaltres no ho pensam, però sí
que creim que en aquests moments és fonamental, per al futur
de la nostra societat, per al futur de la bona democràcia en
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aquestes illes, posar en marxa tota una sèrie de mesures que
ajudin a eradicar aquest mal que en aquests moment és a les
nostres institucions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Intervenció del Grup
Parlamentari Popular, en torn en contra de la proposició, per un
temps de quinze minuts. Té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Joan
Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Som davant una proposició de llei, la presa en consideració o
no d’una proposició de llei, no una proposició de llei qualsevol
sinó que transcendeix, indiscutiblement, un ampli interès que
ve suscitat, des dels darrers mesos, a la nostra comunitat
autònoma; però que la seva motivació, crec que amb un acte de
noblesa, l’ha explicitada avui el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, que aquesta és una proposició de llei contra de, no
contra la corrupció sinó contra el Partit Popular.

Ha fet una primera introducció apelAlant el cas MAPAU,
apelAlant el correu electrònic, apelAlant Matas sinònim de
corrupció, apelAlant que el PP tenia un comportament mafiós,
dient que encara no havia arribat a la violència però que era un
comportament mafiós, açò està aquí; apelAlant que hi havia
hagut una organització, una trama de corrupció per part del les
files del Partit Popular i dient que nosaltres protegíem els
corruptes.

Miri, jo li vull donar en aquest debat, amb tota l’humilitat
del món, el rigor que crec que es mereix, i no m’ho posi fàcil,
no me faci caure en la temptació apelAlant també la intervenció
del portaveu d’Esquerra Unida i del PSM a recordar temps
passats, tots sabem qui ha anat a acomiadar els delinqüents
condemnats amb sentència ferma, a la porta d’una presó i
abraços; tots sabem quins eren tots els poders de l’Estat que
estigueren en entredit en el seu moment, per tant no anem per
aquest camí, no anem per aquest camí, i crec que vostè ha fet
un mal favor quan ha fet aquesta introducció.

Per a nosaltres, ja ho vam dir en el seu moment, en el debat
de pressuposts, ho vam dir en el debat de l’estat de la
comunitat, ho vaig reiterar en certes ocasions, aquí som a un
final de legislatura on hem de centrar el debat en dos temes, en
dos únics temes: corrupció i destrucció del territori. I avui, amb
les intervencions, exceptuant la intervenció que ha fet el
portaveu del Grup Parlamentari Socialista en els darrers dotze
minuts, en què ha explicat la llei, aquest ha estat el debat que
s’ha volgut substanciar aquí, hi ha hagut representants, com el
representant del PSM, que no ha entrat per a res a valorar el
contingut d’aquesta proposició de llei, absolutament per a res,
simplement ha vengut amb una llista i l’ha explicitada.

Jo avui rectific el que vam dir en el seu moment, es tracta
d’una proposició, per a nosaltres, trampa, on es vol que es faci
ja, des del moment que hi hagi un càrrec electe, una instrucció
per esbrinar si és un corrupte o no és un corrupte i que aquesta

investigació i aquesta instrucció ha de recaure en gent
experimentada, com és un alt inspector de les Forces i Cossos
de Seguretat de la Guàrdia Civil, el qual tengui experiència en
la matèria. Se’m dirà que si és elegida sortirà del cos i estarà
sota la disciplina del Parlament i que, per tant, no obeirà ordres,
però bé, tots sabem com funcionen aquestes coses.

S’està en aquest moment en l’equació, ni més ni manco, que
càrrec electe presumpta persona corrupta, perquè si ha de fer la
instrucció de totes i cadascuna de les declaracions i patrimonis
de tots els càrrecs públics i després aquestes han de ser
elevades en funció del seu resultat, ja hi ha una instrucció
prèvia sense que hi hagi abans un principi fonamental, que és
el principi d’indici. Es tracta, sota el nostre parer, d’una llei
d’excepció, que tal vegada sí que s’hagués fet una llei
d’excepció en altres temps. Es tracta d’una llei específica,
únicament i exclusivament a l’àmbit de les Illes Balears, i per
què no es fa aquesta mateixa proposta a l’àmbit de tot l’Estat
espanyol i de totes les comunitats autònomes? Per què no es du
la mateixa proposta i es digui davant els casos detectats a altres
comunitats autònomes? Precisament perquè no es pot fer
aquesta proposta, es tracta d’una llei d’excepció en tota regla,
perquè es fa l’excepció de l’honradesa posada sota un criteri de
sospita permanent de tot càrrec públic, i açò, en democràcia, és
inadmissible.

Per tant, senyores i senyors diputats, senyors del Grup
Parlamentari Socialista no ens marcaran el pas en aquest sentit,
no ens marcaran el pas. Aquest estat d’excepció i de submissió
és el que vostès volen per a uns, però que no volen aplicar a
altres. I perquè no hi hagi cap dubte, independentment de
discursos, el posicionament del Grup Parlamentari Popular, del
Partit Popular respecte d’aquest tema, el qual ens afecta a tots,
a tots dins un estat de dret i democràtic, no a tots
individualment, per suposat, ens afecta a tots, jo som totalment
de l’opinió de la portaveu del Grup Parlamentari PSM,
majoritàriament, aclaparadorament majoritàriament tots els que
es dediquen i ens dedicam a la funció pública són persones
honrades i honestes, majoritàriament, totes, però sempre n’hi
pot haver que no sigui així.

Per tant, vull que quedin molt clars una sèrie de principis
per part del grup; quina és la nostra actitud i el nostre
posicionament davant la corrupció? Primer, el Partit Popular ha
tingut, té i tindrà tolerància zero front qualsevol cas de
corrupció que detectin els òrgans de l’Estat, en concret la
justícia i les investigacions de la policia judicial, les Forces i
Cossos de Seguretat de l’Estat, en l’exercici de les seves
pròpies funcions que els venen determinades i encarregades per
la pròpia Constitució. Reconeixem que hi ha hagut i que hi pot
haver casos de corrupció, per açò, quan aquests s’han detectat
en el si del Partit Popular, no hem tardat ni un moment a forçar
la seva dimissió o la seva destitució, i a la vista està. No tots
poden dir el mateix. No quan li ha interessat a una formació
política, sigui el Partit Popular o sigui una formació de
l’oposició, no, quan s’ha detectat i hi ha hagut prova fefaent, no
s’ha dubtat ni un moment per part del Partit Popular. Açò sí,
també som conscients que el nivell de corrupció, malgrat els
escàndols i malgrat els altaveus que es puguin posar, és mínim,
afortunadament.
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En segon lloc, el Partit Popular dóna suport i donarà suport
sempre a les tasques dutes a terme per les Forces i Cossos de
Seguretat de l’Estat, de la policia judicial, dels jutges i fiscals
en la persecució del delicte, en general, i de la corrupció en
particular i de la repressió d’aquesta i de tots els delinqüents.

En tercer lloc, el Partit Popular ha acatat, acata i acatarà
sempre les sentències fermes, dictades pels òrgans judicials,
amb independència que agradin o no agradin; altres no poden
dir el mateix, si recuperam memòria, no la memòria històrica,
sinó memòria recent.

Una vegada explicitats aquests tres pilars sobre els quals es
fonamenta el nostre ideari polític i ètic, anem al tema de la
proposició de llei. Miri, jo intentaré aquí, segurament amb molt
menys brillantor que ho ha fet el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, fonamentar un poc la nostra
intervenció en aspectes de caràcter jurídic i constitucional.
D’entrada dir que ni vostè ni jo som qui per dir si açò és
constitucional o és inconstitucional, estam per dir si ens pareix
bé o no ens pareix bé o si ens sembla constitucional o no ens
sembla constitucional, ni vostè ni jo som aquí per dir si el que
vam fer a la llei d’acompanyament és un atemptat contra llei i
que per tant és ilAlegal, açò en tot cas ho haurà de dir un altre,
vostè pot pensar que ho és i jo puc pensar que no. Però sí que
hem de començar dient que l’article 18.1 de la Constitució
Espanyola diu que tots els ciutadans tenen dret a la intimitat,
dret fonamental que, com vostè sap molt bé, resulta abstracte
i que ha estat la jurisprudència del Tribunal Constitucional la
que ha hagut de delimitar aquest dret. És evident que el dret a
la intimitat pot afectar molts aspectes íntims de la persona i que
la jurisprudència ha delimitat quant al grau de coneixement de
la persona, al desenvolupament de la seva vida privada, al
patrimoni particular i al grau de coneixement d’altres sobre tot
açò, de tot açò hi ha doctrina, de tot açò ja hi ha jurisprudència.

Cal que en un primer instant parlem en general del dret
fonamental i de la possibilitat que aquest pugui cedir davant
interessos de caràcter públic. Sé que és embullada aquesta
intervenció però crec que és necessària. Així, el dret
fonamental, en termes generals i sense descendir a cadascun
d’aquests concrets, cedeix en dues situacions: per voluntat
pròpia de la persona o per disposició judicial. Per voluntat
pròpia, no tot dret fonamental, però sí el que ens ocupa pot ser
(...) lícitament si la persona en exercici del seu dret cedeix a la
protecció d’aquest. Res a comentar, res a comentar si un per ell
mateix ho vol fer.

En principi, la declaració de la renda de patrimoni d’una
persona és un apartat íntim d’aquesta de la qual en té
coneixement l’Estat i ella mateixa, però ningú més. Si volen
que es conegui en un altre àmbit serà per disposició judicial,
repetesc, o per voluntat pròpia. Per açò, la publicació de la
renda d’una persona de patrimoni, amb el permís d’aquesta, és
un acte que no violenta el dret fonamental ni mereix cap tipus
d’empara del tribunal, perquè intervé amb consentiment exprés,
voluntari. El consentiment, repetesc, ha de ser exprés i
particular. No crec que sigui convenient en dret admetre el
consentiment tàcit, pels problmes que tot açò pot originar, per
la pròpia seguretat jurídica.

El per açò que davant la divulgació de patrimoni
voluntàriament s’ha d’acompanyar una voluntat expressa i
concreta per a cada una de les seves publicacions. Distinta és
la intervenció judicial, si es fa d’aquesta manera, no hi ha cap
inconvenient, és una decisió personal. Distinta és la intervenció
judicial, en què l’empara de la Constitució és l’únic subjecte
que pertany al Poder Judicial, per la seva pròpia independència
i sobirania pot actuar de manera legítima i autoritzada per
entrar a vulnerar aquest dret de la intimitat, però sempre amb
una sèrie de requisits i condicions. El jutge podrà violentar el
dret a la intimitat, sense possible empara constitucional pel
propi privat, però haurà d’acomplir dos requisits essencials, els
quals no són a la proposició: tenir indicis o sospites raonables
sobre la comissió d’un possible delicte, tenir indicis o sospites
raonables, o bé en compliment d’un interès superior i en tot cas
explicar les raons d’aquests indicis, interès superior a través de
la motivació i la resolució.

Si es tracta d’indicis propis de la comissió d’un fet delictiu
i el coneixement de patrimoni és necessari, com a prova sobre
el possible fet delictiu, el jutge pot obtenir la informació pròpia
del patrimoni, la pot obtenir, l’ha d’obtenir. Si és per
compliment d’una sentència civil, de pagament, el jutge pot
intervenir el patrimoni, pot intervenir la renda per a
precisament bloquejar, garantir i per tant embargar, per donar
compliment precisament a la tutela eficaç que predica l’article
24 de la Constitució.

Podríem tenir altres exemples, però només es pot intervenir
amb aquests dos requisits: amb interès públic i amb voluntat del
particular. Si és voluntat del particular és una decisió personal
i intransferible; si és per interès públic, només ho poden fer a
través de la regulació, tal com marca la Constitució, a través del
Poder Judicial.

Però no vull acabar aquesta intervenció sense matisar una
qüestió que ve determinada també per la pròpia jurisprudència
del Tribunal Constitucional; diu: “El coneixement de les dades
particulars d’una persona solament es pot solAlicitar als jutges
i als magistrats i, a més a més, per fer-ho ha d’explicar les raons
per les quals ho demana. Una vegada que ha obtingut les dades
del ciutadà aquestes dades queden immerses únicament i
exclusivament en el seu àmbit i a la seva causa, i aquestes seran
els que podran determinar després si aquests indicis raonables
donen lloc o no a delicte o donen lloc o no a una imputació.
Des d’aquesta perspectiva l’ordenament jurídic espanyol
contempla de forma clara i tangible la possibilitat de perseguir
els possibles delictes per irregularitats, a través d’una
instrucció, amb recerca de responsabilitat penal, en aquest cas
que ens ocupa seria dels càrrecs públics.

Aposta per açò l’Estat es dota d’una fiscalia específica, per
combatre precisament aquest delicte tan específic, com és el
delicte de la corrupció, i es crea la Fiscalia Anticorrupció.
Aposta per açò l’estat democràtic i de dret es dota de forces i
cossos de seguretat i es dota també d’infraestructura amb el
Poder Judicial, capaç de perseguir aquest delicte amb cossos
especialitzats, perquè és a aquest a qui correspon esbrinar si
s’han produït o no s’han produït. En conseqüència, no crec que
sigui possible que es pugui crear un alt comissionat, que la seva
voluntat pugui manejar les dades pròpies del patrimoni ni
solament fer-ho públic, i molt manco l’accés a aquest per part
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de grups parlamentaris, per part de persones interessades o per
part d’altres instàncies, com aquí s’ha dit.

Miri, en aquest cas que ens ocupa crec que feim un mal
favor i ja ho vaig dir la darrera vegada en la meva intervenció
a tot allò que és la funció pública, a tot allò que és la dedicació
a la funció pública, però sobretot feim un mal favor a la
democràcia. Feim un mal favor a la democràcia perquè en
aquest moment qualsevol càrrec públic, només pel fet de ser-ho
i només pel fet d’entrar a la funció pública ja hi entra baix
sospita. I açò crec que és perniciós per a la nostra democràcia,
no solament crec que és perniciós per a la nostra democràcia,
sinó que açò després es deriva cap al “tot val” i en aquest camí,
almanco qui els parla, no el trobaran. No val tot per aconseguir
el poder, no valen les trampes, no valen les mitges veritats, no
val la difamació, no val la calúmnia, no val posar la sospita
permanent damunt qualsevol actuació. No val, açò no val. Açò
és fer un flac favor a la democràcia.

Mirin, que vostès en aquest moment, jo els vull creure,
hagin fet de manera colAlectiva un acte de contricció de tot el
seu passat de corrupció, me sembla molt bé. Però açò no els
habilita per voler-se convertir en “ángeles custodios de la
transparència”. Aquesta se demostra, no en paraules, sinó en
fets.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar quisiera llamar la
atención que no haya intervenido nadie del Gobierno,
tratándose de una posible ley, porque la posición que se
mantiene es desde luego muy difícil de defender y la defensa
que he oído desde luego me ha llamado la atención por lo
completamente incoherente que es. Mire, por lo menos le tengo
que dar la enhorabuena porque usted ha tenido la posibilidad de
intervenir en el trámite, cosa que nosotros no tenemos en el
suyo. Usted nos vetó al trámite legislativo con la corruptela de
presentar su iniciativa por una enmienda a la Ley de
presupuestos, en vez de proponer una norma como
corresponde, usted saltó el trámite. Pero bueno, usted ha
podido salir aquí.

Dice que nosotros queremos centrar el debate en la
corrupción. Salga a la calle, lea la prensa, oiga la radio, oiga los
comentarios en todos los pueblos. Hay un incendio, ¿recuerdan
la película Titanic? Cuando se hundía el Titanic había alguien,
con muy buen criterio probablemente y para consolar la moral
de los que iban a morir, tocaban música y la orquesta tocaba.
Ustedes están tocando la orquesta mientras esto se hunde.
Pongan remedio. Y no tienen la justificación moral que tenían
las personas que tocaban en aquella orquesta en aquel
momento.

Dice usted que desde que una persona accede a un cargo
público nosotros decimos que está sometido a instrucción. No

señor! Léase la ley. Dice usted que sin indicios todo el mundo
tiene que ser investigado. No señor! Léase la ley, léase el
artículo 11.2. Cuando se solicita cualquier cosa o cualquier tipo
de investigación tiene que ser motivado. Esto de sin indicios y
de todo el mundo, eso es falso y usted lo sabe. Me sabe mal que
usted diga estas cosas aquí. Dice que es una ley de excepción,
no estamos en una situación de excepción y es una ley que
evitará situaciones como la que estamos viviendo en estos
momentos. Ámbito de las Illes Balears, no podemos legislar en
otro ámbito, no podemos. Y me sabría mal que un autonomista
dijera ahora que las leyes las tiene que hacer el Estado para
luchar contra los problemas de nuestra autonomía. Los
problemas de nuestra autonomía, esto es un problema de
nuestra autonomía, especialmente de nuestra autonomía, los
tenemos que resolver en nuestra autonomía Sr. Huguet.

Tolerancia cero no, un cero en tolerancia cero. Y no le
repasaré casos, hoy hemos visto un montón de casos y no
quiero repasarlos porque no me gusta ni siquiera nombrar a
determinadas personas. Tampoco es cierto que ustedes apoyen
a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Si hemos oído al Sr.
Matas decir que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado
en este caso, contra la corrupción de las Islas Baleares, actúan
teledirigidos por el PSOE. ¿No lo han oído decir? Lo dice en
todos los mítines. ¿Por qué dice luego que respetan? No lo
respeta, está diciendo que actúan a dictado del Partido
Socialista, que es el Partido Socialista que les está
persiguiendo, incluso un articulista suyo, suyo porque cobra del
Gobierno, decía: “ojala tuviéramos policía autonómica porque
así, con la policía autonómica, podríamos darles cuatro sustos
a los socialistas”. Eso está publicado, esta es su mentalidad,
esta es la mentalidad de una persona a la que ustedes pagan.
Pero que ustedes respetan la actuación de los cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado, no señor! Lea lo que dice el Sr. Matas.

Que se atenta contra el derecho a la intimidad por pedirle a
un cargo público que justifique un incremento patrimonial
aparentemente injustificado. Mire, aquí es donde más
barbaridades ha dicho. Dice que sólo por disposición judicial
se puede llegar a la declaración de la renta de una persona.
Vamos a ver, ¿qué hace un juez? Un juez aplica una ley, hay
una ley previa y el juez la aplica. Nosotros queremos hacer una
ley previa para que la aplique el juez, o quien corresponda.
Esto es lo que queremos hacer. ¿Conoce algún juez que actúa
sin aplicar las leyes? No conoce a ninguno. Aquí estamos en la
fábrica de las leyes y queremos fabricar una ley para que los
jueces y quienes no son los jueces tengan instrumentos para
luchar contra la corrupción. Y usted me dice que sólo en casos
penales. Mire no, usted mismo ha reconocido que hay casos
civiles en los que se pide una investigación patrimonial.
Cuando hay una deuda y una persona no paga, hay una Oficina
de Investigación Patrimonial en la administración de justicia
que libra oficios por todos lados para buscar en los bancos,
etcétera, las cuentas que tiene una persona. Claro, para los
fenicios, para cobrar una deuda podemos investigar todo, pero
para luchar contra la corrupción no, no, que hay que ganar las
elecciones, como decía el Sr. Rodríguez. Para eso no, por
favor! Creo que es mucho más importante el prestigio de las
instituciones públicas, que el cobro de una deuda de 3.000
euros Sr. Huguet, creo que es mucho más importante, mucho
más.
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Es más, le diré una cosa. Un director general de su
Gobierno..., no porque sea de su Gobierno, de cualquier otro
Gobierno, no lo digo porque sea del Partido Popular, puede ir
a una empresa o a un particular y pedirle su declaración de
renta, de patrimonio, estratos bancarios, etcétera y si quiere le
diré un montón de casos en que lo puede hacer y en que lo ha
hecho. Sólo por una exclusiva voluntad de un director general.
Le puedo dar casos y lo puede hacer porque la ley lo faculta.
Eso sí, para ir contra un corrupto, hombre no! Pero ¿qué interés
tienen en defender a los corruptos? Yo realmente no los
entiendo en absoluto. Han dicho que nuestra iniciativa es
inconstitucional, han dicho que nuestra iniciativa pretende
descalificar y difamar al PP, también lo han dicho.
Curiosamente dicen que la suya y la nuestra son casi iguales y
¿cómo es eso? Son iguales y la nuestra pretende difamar al PP
y la suya no. Mire, es que no hay nada que se aguante, están en
una contradicción permanente. Es muy fácil este debate, están
en una contradicción permanente.

Mire, no son tan iguales ni la suya ni la nuestra. Ustedes lo
que hicieron a nuestra proposición es quitarle la espoleta, que
es una cosa muy pequeñita que llevan las bombas, pero que sin
eso no funcionan. Eso es lo que han hecho ustedes. Si fueran
tan iguales las dos iniciativas ahora votarían a favor y no van a
votar a favor. Han dicho incluso que lo que pretendemos
nosotros es difamar al Sr. Matas con esta propuesta. No señor!
Si hay pánico en palacio no lo sé, pero no pretendemos difamar
al Sr. Matas. El Sr. Matas que esté a sus consecuencias de lo
que haya hecho, o dejado de hacer. Pero nuestra propuesta es
una propuesta para prevenir la corrupción y se lo he dicho de
forma bien clara y contundente.

En definitiva, ustedes tienen que distinguir entre estar
conformes con la filosofía y fines de esta ley, que es lo que
nosotros pretendemos y a lo que se debe este debate y criticar
los detalles de la misma, si es el caso, que pueden ser
cambiados en el trámite parlamentario. Yo creo que les
conviene que lo hagamos de mutuo acuerdo. Si ustedes por
mayoría absoluta la rechazan, nosotros tras las elecciones y por
la misma mayoría, podemos ponerla en vigor. Sé que realmente
la inmensa mayoría de los miembros de esta cámara es gente
honrada, lo he dicho siempre Sr. Huguet y que no tendrían
inconveniente personal alguno en aprobar esta proposición de
ley. Por eso, señoras y señores diputados, no debemos permitir
que una minoría a la que interesan para la corrupción, evite que
esta norma salga adelante imponiendo una jerarquía de voto. El
único pero que se puede poner a esta proposición de ley, que
puede ser mejorada, es el pero del miedo, el no es el voto del
miedo...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

..., es el voto del miedo de los corruptos. Ustedes sabrán
qué van a votar.

Nada más, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. En torn de contrarèplica per
part del Grup Parlamentari Popular el Sr. Huguet té la paraula.
Així com ho tenim establert en el seguiment, només té
contrarèplica els que hagin estat en contra de la proposta del Sr.
Diéguez..., ho teníem així Sra. Rosselló, no és que improvisi
ara. Me sap greu si a la Junta de Portaveus no va quedar clar.
Torns a favor..., com hem fet sempre...

(Remor de veus)

Un moment, si són tan amables, no voldria que se mal
interpretés per aquesta presidència.

L’Oficial Major m’acaba de dir el que li acab de dir, que
sempre s’ha fet així. O sigui, el torn de contrarèplica és només
per aquell que se posiciona en contra de la proposta, en aquest
cas que fa el Grup Parlamentari Socialista. 

(Remor de veus)

No, això és així

(Continua la remor de veus)

Sr. Diéguez, jo em remet a allò que diu l’Oficial Major, que
sempre en aquestes intervencions se fa d’aquesta manera.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Sr. Presidente?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, una proposición no de ley cierra el grupo
proponente...

EL SR. PRESIDENT:

No és una proposició no de llei.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Por eso, es de más importancia, más a mi favor
naturalmente.

EL SR. PRESIDENT:

Això és fixació de posició.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
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Pero bueno, todo depende del pánico que exista. Es decir,
tampoco tengo muchos problemas, si están preocupados.

(Remor de veus i petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, perdonin, jo no entraré en polèmiques amb cap
diputat. Així és com està establert i regulat per aquests casos.

Sr. Huguet, vostè té la paraula. Té 5 minuts.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Procuraré no consumir el torn de 5 minuts, cosa que és difícil
en mi. Però en qualsevol cas intentaré únicament contestar
certes afirmacions que s’han fet des d’aquesta tribuna, per no
entrar en contradiccions. Primera qüestió, no tenim cap pànic,
cap ni un. Per açò estam aquí debatent una proposta, com no
pot ser d’altra manera, que vostè ha presentat. I per favor Sr.
Diéguez, ja fa molts d’anys que rodam per dins aquesta casa,
els debats són els que són i hi ha d’haver contrasts d’idees i
d’opinions. Ni vostè no té tota la raó, ni nosaltres tenim tota la
raó. Per tant en aquest cas, vostè no pot fer interpretacions de
les nostres intencionalitats, primera qüestió.

Segona qüestió, a mi me costa molt dir mentides, açò de dir
mentida! Ho fan els fillets petits d’escola. És fals que nosaltres
vàrem vetar cap tràmit de discussió. Vostè pot agafar una acta
de la Junta de Portaveus, allà on aquest qui els parla va dir:
“perquè no hi hagi cap discussió, aquesta proposta la podem
presentar i la podem debatre a part de la llei d’acompanyament
perquè es puguin presentar esmenes damunt la mateixa”. Vostè
va apelAlar, amb tota la raó, un problema de formalitat
reglamentària. Però si hi havia acord entre tots els grups
parlamentaris s’hagués pogut fer. La predisposició i la voluntat
del nostre grup era que es fes, no es va fer perquè vostès no ho
varen voler, perquè no els interessava fer-ho.

El fet de què hi hagi lleis que habiliten a fer actuacions no
possibilita que qualsevol llei pugui fer qualsevol tipus de
regulació, aquestes que vostès ens duen ja estan habilitats per
llei en els òrgans de l’Estat competents com són el poder
judicial i com són les forces i cossos de seguretat. Vostè el que
està implantant mitjançant la seva proposta és una autèntica
instrucció..., basta que ho demani un grup parlamentari, basta
que ho demani un grup de consellers, basta que ho demani un
batle, basta que ho demani un grup de regidors. I aquí entram
en una escalada d’instruccions prèvies per veure si delimitam
o no delimitam i després ja veurem. I en aquest joc nosaltres no
hi volem entrar, som més seriosos, som més rigorosos. Vostès
pensaran que no, però nosaltres pensam que és així.

(Remor de veus)

No, no, perdoni, jo me sent ciutadà de les Illes Balears i
ciutadà d’Espanya. Per tant, aquest comportament que vostès
veuen tan bo, tan noble aquí a les Illes Balears, influeixin
perquè també s’apliqui en aquelles comunitats allà on vostès
volen tapar la corrupció, que són perfectament evidents i que
fins i tot les agafen a Andorra...

(Alguns aplaudiments)

Per tant, el que no pot ser és fer la mesura de la sabata en
funció de quin peu el calça. No, aquí estam tots iguals.

Me parla d’articles. Miri, jo som responsable dels que
escric i qualque vegada n’he escrit algun, no em cauen els
anells, que m’ha sabut greu després haver dit certes coses i en
som responsable. De les opinions que poden escriure altres, les
respect totes, tan si m’agraden com si no m’agraden i a les
proves me remet. A mi m’han contestat moltes vegades i no he
contestat perquè consider que açò és el debat sobre aquests
articles.

Passem al tema de les investigacions d’increments. I la
funció de l’Agència Tributària quina és? En la comparació i
esbrinar quines són les responsabilitats en una declaració de
renta. O és que no hi ha inspeccions? És que les inspeccions
estan previstes per la pròpia llei, estan previstes quan hi ha
indicis i veuen que alguna cosa falla, que qualque cosa no
quadra. Inspeccions a nivell particular i personal, com
inspeccions a nivell d’empresa, inspeccions a nivell
d’institucions públiques. 

El fet que jo hagi dit que hi ha una coincidència del 60%,
també li vull refrescar la memòria, és que coincidesc amb allò
que vostè va dir, no amb allò que jo vaig dir. Vostè va dir que
la nostra proposta hi havia el 60%, com a mínim, de
coincidència amb la seva. I és cert. On és que no coincidim?
No coincidim amb qui ha de dirigir aquesta oficina perquè crec
que no és la seva comesa, ni quina és la funció d’instrucció
prèvia a qualsevol càrrec públic pel fet de tenir un càrrec
públic. Aquesta instrucció que vostè diu que no és
generalitzada, damunt la llei no és generalitzada, però la llei
preveu que la puguem generalitzar. Justificació? Tots en
trobarem de justificació per demanar-ho.

Aquestes són, en resumides comptes, les causes de perquè
nosaltres no donam suport a aquesta proposició de llei. Però
mirin, no donar suport a aquesta proposició no de llei no
implica en absolut ni que tinguem por, ni que ens volem
amagar, ni que no vulguem mostrar la cara. Li ho reiter una
vegada més, davant la corrupció tolerància zero i a aquell que
agafin que se li apliqui tot el pes de la llei, però no la seva
voluntat, sinó la voluntat que l’Estat democràtic i de dret
determina qui és que la pot aplicar i qui és que la pot perseguir.
No vostès, sinó a través del poder judicial i a través dels cossos
i forces de seguretat de l’Estat.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet.

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé, passam a
votació. Votam.

28 vots a favor, 29 en contra. 
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Per tant, queda rebutjada la proposició de llei RGE núm.
9185.

Senyores i senyors diputats, s’aixeca la sessió.
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