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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui. En
primer lloc els deman si es produeixen substitucions.

EL SR. SERRA I TORRES:

Antoni Serra en substitució de Rosa Estaràs.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Joan Flaquer substitueix José María Rodríguez.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Joana Barceló.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Francisca Lladó substitueix Josep Maria Costa.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Marián Suárez.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Josep Carretero substitueix Ernest Ribalaiga.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja està? Passam idò al primer punt de l’ordre del dia que
consisteix en les proposicions no de llei RGE núm. 2006/07,
2007/07 i 2008/07.

Sí, Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, efectivament, demanaria la defensa conjunta d’aquestes
tres iniciatives.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, si els pareix bé farem un debat únic de les tres
proposicions no de llei, ja que totes tres tracten la mateixa
temàtica. 

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 2006/07, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de
competències en matèria d'agricultura als consells insulars.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 2007/07, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de
competències en matèria de polítiques de gènere als consells
insulars.

I.3) RGE núm. 2008/07, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a traspàs de competències
en matèria de caça als consells insulars.

En primer lloc, per defensar les tres proposicions no de llei,
del Grup Parlamentari Popular, relatives al traspàs de
competències, té la paraula l’Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer,
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
crec que no exhauriré aquest temps, malgrat s’hagin acumulat
les tres iniciatives, perquè crec que és un debat prou conegut
per tots vostès.

A la legislatura passada es va aprovar una reforma
important del nostre Estatut d’Autonomia com a conseqüència
d’un gran consens, que crec molt positiu entre les principals
forces polítiques d’aquestes illes. Un dels trets més importants,
més característics  d’aquesta reforma i d’aquest nou estatut és
precisament la vocació de voler atorgar un paper rellevant als
consells insulars, un paper d’autèntics governs de cadascuna de
les illes.

En aquest sentit, l’article 70 del nou Estatut d’Autonomia
preveu tot un caramull, tot un grapat de competències que
considera pròpies de cadascun dels consells. Entre aquestes
competències, avui ens referim a aquestes tres iniciatives, a les
polítiques de gènere, de conciliació de la vida familiar i laboral
i de la dona, polítiques de caça, de regulació, vigilància i
aprofitament de recursos cinegètics i, també, a les polítiques
relacionades amb matèria d’agricultura. 

El mecanisme que preveu l’Estatut, és un mecanisme que
tots vostès coneixen, un mecanisme prou senzill, prou simple,
perquè considera com a pròpies totes aquestes competències
dels distints consells insulars. Per tant, l’únic que falta és fixar
els recursos econòmics, els recursos materials i els recursos
humans que des del Govern s’han d’assignar als consells per a
l’exercici concret de cada una d’aquestes competències. Una
vegada establerts aquests recursos, humans, econòmics i
materials, un sol decret del Consell de Govern permetria,
perfectament, l’assignació de tots i cadascun d’aquests recursos
per a aquestes competències.

Nosaltres vàrem presentar aquestes iniciatives juntament
amb unes altres, que ja vàrem poder discutir en una comissió
anterior on es va posar com a data dia 1 de gener del 2008, una
data, per altra part, ja vençuda. Hem volgut escoltar i hem
volgut compartir els criteris que se’ns han donat per part de la
resta de grups parlamentaris, que és necessari que la comissió
mixta ja constituïda pugui fer feina, pugui presentar les seves
propostes. És cert que està constituïda, però no coneixem a dia
d’avui, després de la seva constitució, cap proposta ni una, ni
cap feina en concret; però sí que creim que és certament
inconcebible que no puguem ni tan sols atendre l’esmena que
vàrem presentar al seu dia in voce a la darrera comissió
respecte a altres competències i que avui ja apareix incorporada
per escrit aquí, una esmena que trasllada aquesta data d’entrada
en vigor de dia 1 de gener del 2008 a dia 1 de gener del 2009.
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Tots els qui ja duim molts d’anys en aquesta casa, tant en
exercici de tasques de govern, com en exercicis de tasques
d’oposició sabem perfectament que 18 mesos, que seran els que
hauran transcorregut des de dia 1 de juny de l’any passat fins
a dia 1 de gener del 2009, 18 mesos, és un espai de temps més
que suficient perquè aquesta comissió mixta hagi pogut fer
aquesta feina de valoració de recursos econòmics, humans i
materials. 

Sobretot tenint en compte que els possibles conflictes, en
teoria i entre cometes, són menors que els que es produirien si
hi hagués consells insulars governats per un determinat partit
polític i el Govern de les Illes Balears governat per un altre
color polític. En aquests moments estam davant una situació
absolutament harmonitzada de partits polítics que estan
governant a les distintes institucions, tant als consells com al
Govern i per tant, pareix que les dificultats, els recels i les
inquietuds han de ser, per tant, menors. 

Per tant, res, res, sota el nostre punt de vista, no impedeix
que hi pugui haver avui aquí un compromís de tots els grups
parlamentaris que suposi una reafirmació, una convicció d’allò
que vàrem aprovar a l’Estatut. Ho creim de bon de veres, que
els consells són els autèntics titulars d’aquestes competències
i que el Govern està obligat a transferir com més prest millor
els recursos econòmics, humans i materials per poder fer
efectiu el compliment d’aquestes competències.

Crec -pensam des del Grup Parlamentari Popular- que són,
per tant, tres proposicions molt senzilles que, amb la seva
votació, demostraran, sota el nostre punt de vista, si em
permeten aquesta expressió, una cosa ben clara: qui creu
realment en l’Estatut i qui creu només en el joc d’interessos
partidistes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer, per la seva intervenció. 

En torn de fixació de posicions, grups que vulguin
intervenir? Sr. Mayans, pel Grup Mixt té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta, dos dels portaveus del Grup Mixt ens
dividirem els deu minuts.

Començaré amb l’exposició. Les tres proposicions no de
llei que ha presentat el portaveu del Partit Popular crec que són
senzillament donar compliment a allò que manava l’Estatut i,
concretament, a allò que manava l’article 70 de l’Estatut, és
donar una passar més, és fer realitat i acabar la feina que es va
deixar molt enllestida amb aquest estatut i, concretament, amb
els punts 12, 17 i 20 d’aquest article 70, referent a agricultura,
caça i dona. Crec que reafirmar, confirmar i votar a favor
d’aquestes tres proposicions significa acabar, o començar a
acabar, una feina que es va deixar -repetesc- bastant enllestida.

Evidentment, si s’ha de negociar dins la comissió mixta
constituïda a tal efecte i amb aquesta finalitat, s’hauran de
negociar les partides, les despeses de personal i les despeses
materials. També és evident que és molt normal que els
consells les solAlicitin, i que s’hauran de renegociar les que ja
tenen. Estic xerrant, concretament, per exemple, de la
d’agricultura al Consell d’Eivissa, competència transferida i
exercida efectivament des de l’any 1999. Sé perfectament,
perquè he fet aquesta feina, que la quantitat que està ara mateix
assignada en concepte d’agricultura, ramaderia i pesca al
Consell d’Eivissa és totalment insuficient i, per exemple, quan
s’hagi de renegociar, o quan s’hagi constituït la comissió mixta
per negociar el punt 12, que és agricultura, per als altres
consells, s’haurà de revisar i actualitzar la xifra que està
transferida des del 1999 al Consell d’Eivissa.

Això, per si mateix, ja és molt important, però és que també
és molt important l’article 72 d’aquest estatut on es dóna
potestat reglamentària a les competències que són pròpies. És
evident que cada illa coneix les seves particularitats, cada una
coneix dins el seu àmbit territorial què ha de fer i què és més
precís i més urgent fer i. per tant, donar-li les eines per fer-ho
i la potestat reglamentària crec que és bàsic.

Evidentment, a part de gestionar-les, a part de tenir les
competències, a part d’exercir-les efectivament, no significa
que s’hagi d’oblidar el Govern balear ni que aquest oblidi els
consells. Crec que és tot el contrari. Dic això perquè
moltíssimes vegades, per no dir sempre, el Govern balear és
interlocutor amb els estaments estatals i europeus per
aconseguir finançament extra per a aquesta comunitat i és el
que ha de tenir en compte els criteris que emanen de cada
consell insular i les recomanacions de cada consell insular per
gestionar, per demanar l’import que toqui i després per repartir-
lo entre tots els consells. Crec que també s’ha de fer referència
a això.

Per acabar diré que crec que hi ha temps de sobra per
assumir enguany aquestes tres competències. Qui més
complicat ho tindria seria, en principi, pel tema de la novetat,
el Consell de Formentera. De les tres competències que s’han
citat, agricultura la conec molt bé seria assumible, caça encara
més, i el tema de la dona seria un poc assumir i dir quin
personal necessitaria i quines iniciatives s’han de concretar per
iniciar aquesta competència a Formentera.

Per tant, donaré suport a les tres proposicions i si s’agrupen
a la proposició agrupada que en resulti. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Aquesta diputada votarà en contra de
les tres proposicions presentades pel Partit Popular, de traspàs
de diverses competències als consells insulars, caça,
agricultura, política de gènere i de la dona. Però m’agradaria
explicar el perquè d’aquest vot en contra.
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Votarà en contra no perquè no consideri que no s’hagin de
traspassar, efectivament això s’ha de fer en virtut del que
disposa el mateix Estatut d’Autonomia reformat, sinó perquè,
de fet, ja s’està treballant, tant des del Govern com des dels
consells insulars, en aquest objectiu, en converses mantingudes
amb diferents consellers d’Eivissa -em referesc en aquest cas
concret només a Eivissa- abans de Nadal ja vam començar
aquestes converses.

Per tant, a nivell de caça i de polítiques de gènere s’han
començat a fer. Desconec -i ho reconec- en quin estat es troba
el procés de transferències de les competències d’agricultura al
Consell de Mallorca.

També m’agradaria, com ha fet el meu company del Grup
Mixt, que sempre que es parli de les competències d’agricultura
a Mallorca s’acompanyi de la frase “s’han de revisar les
d’Eivissa i les de Menorca”.

Entenc, també, que aquesta Comissió d’Assumptes
Institucionals no pot actuar permanentment intentant forçar un
calendari. Sí que entenc en canvi que seria positiu que des del
Govern es fes un calendari que permetés tenir una panoràmica
de com es desenvoluparà el traspàs de competències als
consells insulars al llarg d’aquesta legislatura. Un calendari
sobre aquesta qüestió ens permetria establir uns ritmes clars,
marcar objectius que tothom pogués conèixer i tenir en compte
i, de passada, s’evitaria aquesta mena de pugna permanent per
accelerar o no aquests tipus de traspassos.

Pens que el Govern té la intenció de portar-los a terme
d’acord amb allò que estableix l’Estatut d’Autonomia, però
hem d’entendre que el Govern deu voler fer els traspassos de
competències amb les millors condicions possibles. Val més,
per tant, fer les coses ben fetes i deixar-les ja establertes com
pertoca, que no córrer massa i després haver de replantejar
traspassos en alguna d’aquestes competències.

Tenen raó, senyors i senyores del PP, a demanar que
s’agilitin els traspassos, però entenc que han de ser capaços
d’acceptar un ritme que permeti realitzar-los en les millors
condicions possibles. Vostès mateixos tenen experiències una
mica desagradables sobre el que suposa rebre traspassos de
competències mal dotades, amb un finançament inadequat o
fetes a corre-cuita i sense una base sòlida.

Per tant, consideram que s’han de traspassar les
competències als consells insulars, que s’ha de continuar la
feina que ja han començat el Govern i els diferents consells per
dur a terme aquests traspassos. Entenem que seria molt positiu
que poguéssim tenir un calendari, almenys aproximat, pel que
fa al timing d’aquests traspassos.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. En nom del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca PSM-Verds, té la paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, crec que he de començar la meva intervenció dient
que no puc afegir molt al que ja vam exposar el passat 17
d’octubre quan en aquesta mateixa comissió vàrem tractar,
vàrem debatre, dues proposicions no de llei, també del Grup
Popular, sobre temàtiques similars a les que avui ens ocupen,
també de traspassos.

He de dir que coincidesc, paraula per paraula, amb la
valoració inicial que ha fet el Sr. Flaquer sobre el necessari
desenvolupament de l’Estatut i la valoració de l’Estatut, però
sens dubte no coincidesc amb la conclusió final perquè em
sembla -i ho dic sense cap mena d’acritud- d’un simplisme
aclaparador.

Perquè, què és efectivament el que se’ns demana en
aquestes propostes? Simplement que des del Govern es faci a
un ritme arbitrari en uns terminis temporals arbitraris, un procés
que és forçadament complex i no tan senzill com ha volgut fer
veure el Sr. Flaquer, perquè, necessàriament, suposa una sèrie
de passes que s’han de fer, i això és molt important, en
seriositat, en profunditat i en rigor.

Per què dic això? Perquè aquestes proposicions no de llei
invoquen l’article 70 de l’Estatut que, certament, fixa les
competències pròpies dels consells insulars, també es refereix,
la proposició no de llei, a la disposició addicional cinquena,
supòs que això és un error -ja ho vaig dir l’altra vegada, però
no s’ha corregit- ja que la disposició addicional cinquena fa
referència a finançament dels consells i no a traspàs de
competències, sinó  que estaríem parlant de la disposició
transitòria cinquena.

Un error que no voldria dir que és simptomàtic, però que en
certa manera fa veure -i jo així ho vull dir- que aquestes
proposicions no de llei encara que invoquin l’Estatut
d’Autonomia, jo no crec que  reflecteixin l’esperit del que allà
es diu.

En aquesta línia, només dues coses. El nostre grup
parlamentari defensa, jo mateix defens clarament, que com més
prest millor, com més prest millor, es faci efectiu el traspàs de
les competències.  Potser hi haurà decrets -i estic convençut
que així serà, així ho desig i així ho defensam- anteriors a la
data que ens fixa la proposició no de llei del Partit Popular,
però potser altres seran posteriors perquè, com he dit, el tema
és complex.

El traspàs s’ha de fer i això és importantíssim, bé, complet,
sense llacunes, ni cap serrell i s’ha de fer des del consens de les
administracions. Tenim experiència de competències
transferides via llei, via comissió tècnica interinsular, on no
s’han complert, on el Govern es va reservar en el seu moment
amplis espais de decisió que, en aquests moments, sent
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competències pròpies dels consells insulars, no seria possible.
Per tant, no és tan senzill com ens ho va veure el Sr. Flaquer.

Per altra part, com he dit, és necessari el consens entre les
administracions i que siguin del mateix color polític sens dubte
ho facilita. Però, sens dubte i gràcies a Déu, no vol dir que cap
dels consells insulars no renunciï al seu àmbit, faltaria més que
estiguéssim a una altra època que des del Govern de les Illes
Balears s’ordenés i que els consells haguessin només d’obeir.
Jo crec que cada consell, cada administració, haurà de raonar,
consensuar, negociar fins arribar a un acord just per a tots i
consensuat -com he dit- entre tots.

Hem de deixar clar que ja no es tracta d’una transferència,
és cert -com ha dit el Sr. Flaquer- que és un traspàs de dotació
econòmica, de personal i d’infraestructures. Les funcions ja
pertanyen estatutàriament als consells, el que passa és que
encara no tenen la gestió efectiva, tot això és cert.

S’ha creat la comissió mixta, que és el marc on s’ha de fer
aquesta negociació. S’ha creat i li puc dir, Sr. Flaquer, que està
funcionant. Ja hi ha hagut moltes reunions bilaterals en tots els
àmbits on és possible la transferència, el traspàs perdó, uns
estan més endavant, uns altres més enrere. Però s’està
treballant, tal com ens mana l’Estatut.

Torn a repetir que això és complex. És complex com, per
cert, ho sabien tots els ponents, entre els quals jo hi era, n’hi ha
d’altres també aquí en aquesta sala, que vàrem redactar la
reforma de l’Estatut. Ho sabien totes les forces polítiques i ara
el que jo no entenc és que el PP, que ho sabia i ho va fer
explícit a la ponència parlamentària, ens vulgui fer veure que
ara això és bufar i fer ampolles i que es pot aclarir senzillament
en uns mesos.

El PP a la ponència estatutària -li vull recordar i crec que
està recollit a les actes i si no li demani al Sr. Huguet que se’n
recordarà perfectament- va deixar ben clar, com ho feren tots,
jo el primer, que aquest traspàs efectiu de la gestió
competencial seria dificultós i seria llarg, governés qui
governés, perquè marca molts d’àmbits d’actuació. Posarem un
exemple d’aquesta complexitat -ja quasi esmentat aquí pel Sr.
Mayans. Vostès, textualment, demanen que es transfereixin al
Consell de Mallorca les competències d’agricultura, d’acord.
Però diuen després textualment “atès que ja han estat
transferides al Consell de Menorca i d’Eivissa i Formentera”.

Dit així és una barbaritat i ho he de dir clarament perquè,
per començar, les transferències fetes en el seu moment a
Menorca, Eivissa i Formentera no eren completes i, per tant,
caldrà també el traspàs possiblement a Menorca i Eivissa que
completi aquesta transferència. Això ja ens ho ha dit el Sr.
Mayans. A més el decret de traspàs del Consell de Mallorca no
és pot realitzar sense l’acord de la comissió mixta i, en aquesta
comissió sens dubte també s’haurà de revisar el finançament de
les transferències fetes a Eivissa i a Menorca perquè sinó hi
hauria una possible desigualtat que cap president de consell, ni
cap representant del consell insular no voldrà acceptar.

Per tant, de tan simple, de tan bo de fer, de tan fàcil, ni molt
menys. Cosa que tots els que redactàrem l’Estatut ja sabíem, ja
vàrem dir-ho en el seu moment i, en tot cas, el Partit Popular

crec que ara ha descobert una visió diferent de la que havia
tingut sempre sobre aquesta temàtica.

Li assegur, Sr. Flaquer, que el nostre grup parlamentari
voldria que demà mateix, voldríem que demà mateix, es fes
possible aquest traspàs, voldríem que demà mateix tots els
consells tinguessin totes les competències que els són pròpies,
que ja les tenen, però que tinguessin la gestió efectiva. Però,
com li he dit, el procés no serà senzill.

També, de la seva proposició no de llei, es desprèn, no es
diu clarament, però es desprèn una filosofia que jo crec
perillosa. Podria semblar que el traspàs és una decisió unilateral
del Govern de les Illes Balears, que la pot forçar. Crec que ni
pot, ni hauria de voler. Per tant, seguim el camí del consens, de
la negociació entre consells i Govern, que estic convençut que
arribarem a bon port i abans del que ens pensàvem, almenys en
algunes d’aquelles.

Finalment, estic convençut que -així com ja li he dit abans-
prest veurem els primers decrets de traspassos i que,
posteriorment, en veurem d’altres, que hi haurà un calendari -i
això jo ja ho anunciï a la Sra. Marí-, n’estic convençut perquè
ja s’està preparant un calendari de traspassos en funció de
l’avanç de les negociacions.

Quant a la pregunta que ha llançat vostè al final, Sr.
Flaquer, li he de dir que qui creu en l’Estatut és qui el vol
aplicar bé, amb rigor i seriositat i potser qui no creu en l’Estatut
és qui el vol emprar per interessos i per a la lluita partidista.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. En nom del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, presidenta. Senyores diputades, senyors diputats,
no és la primera vegada que es du en aquesta comissió una
proposició no de llei d’aquestes característiques, de fet dia 17
d’octubre ja se’n va discutir una, que, encara que no referida a
les matèries que veim avui aquí, agricultura, polítiques
d’igualtat i caça, sí que el fons de la qüestió era exactament el
mateix: les transferències als consells insulars.

En aquell moment, 17 d’octubre, es varen donar ja tota una
sèrie d’arguments per part dels grups que donen suport al
Govern, arguments que es referien als motius de perquè es
rebutjava la proposició presentada pel Grup Popular. Es va
rebutjar perquè creiem, i creim, que no es pot posar un termini
a un procés tan complex i que, a més, necessita l’acord de
diverses administracions. Aquí ja s’ha dit, no ha de ser -
almenys en el nostre parer- una decisió del Govern, sinó que hi
ha haver un acord de tots els elements implicats. 
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També es deia si es creu o no en l’Estatut, aquesta
proposició no planteja acord o desacord a fer o no fer
transferències, això és així perquè ho mana l’Estatut. Per tant,
no hi ha discussió possible, ni es tracta tampoc de qui és més o
menys insularista.

El Partit Popular insisteix en aquest tema i repeteix -jo avui
he sentit el Sr. Flaquer repetir un a un els arguments que va
donar en ocasions anteriors, he de dir -i em sap greu dir-ho- que
em pareix una actitud poc rigorosa almenys en temes
parlamentaris.

Per altra banda, estranya que un partit de govern, un partit
que ha governat aquesta comunitat, faci un plantejament com
aquest sobretot si tenim en compte la història. Dins els darrers
quatre anys, el Partit Popular no ha traspassat més que les
competències de joventut i no a tots els consells. Mallorca no
té competències en joventut. I per què no té competències? Idò,
senzillament, perquè no hi va haver acord. No hi va haver
acord, senyores i senyors diputats, perquè Mallorca va
considerar en aquell moment que els recursos que estava
disposat a traspassar el Govern no eren suficients per donar
resposta a les necessitats que hi havia a l’illa de Mallorca, per
donar resposta a les necessitats -com deia- en temes de
joventut. A part d’aquest punt concret, en joventut, el Partit
Popular en aquests darrers quatre anys no ha fet altra cosa més.

Comentava el Sr. Ribalaiga a la seva intervenció del 17
d’octubre passat que veuríem un degoteig de proposicions en
el mateix sentit. Efectivament, ha encertat de ple. Avui tenim
aquestes tres, no sé si n’hi haurà més, el Partit Popular ha
agafat senzillament el llistat on s’expliquen a l’Estatut les
competències dels consells insulars i ha presentat tota una sèrie
de transferències, de matèries a transferir o a passar el traspàs
als consells insulars, sense pensar més enllà i sense pensar en
les complexitats que això comportava.

Això vol dir -crec per aquesta manera d’actuar- que no els
interessen les transferències. És a dir, no els interessa com es
fan aquestes transferències, si amb recursos suficients o no.
Senzillament, ho fan per intentar demostrar que el Partit
Popular és el més insularista de tots i que passa per damunt tots
en aquestes qüestions.

Nosaltres, els grups que donam suport al Govern, no ho
veim així perquè, entre altres coses, recordam la història. En el
passat el Partit Popular sabrà molt bé com es varen fer altres
transferències i em referesc concretament a transferències en
sanitat, com es varen fer per part del Partit Popular en aquesta
comunitat autònoma. Nosaltres, per suposat, no creim que
s’hagi de fer així.

Li assegur també, per altra banda, que aquestes
transferències es faran. Hi ha, també s’ha dit, una comissió
mixta que va fent feina en aquest sentit. També li puc assegurar
que es farà amb acord de tots els implicats i es faran amb
recursos suficients. Es tardarà el temps necessari, ni un minut
més ni un minut menys.

Demanaria al PP que retiri aquest termini que du a la seva
proposició de dia 1 de gener del 2009 ja que, si així ho fa,
tendrà el nostre suport, d’altra manera, evidentment, haurem de
rebutjar aquesta proposició. Crec que si ho fa així, si retira
aquesta data, demostrarà que realment té interès que aquestes
competències siguin assumides de manera sensata. De manera
sensata vol dir sense crear falses polèmiques i vigilant pels
interessos dels consells insulars. En definitiva, vigilant pels
interessos de tots els ciutadans i ciutadanes de cada una de les
illes.

Res més, Sra. Presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rado. En torn de rèplica té la paraula
el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sra. Rado, no m’ho posi tan fàcil. Li he de recordar que les
competències de sanitat, de l’Estat a la comunitat autònoma, les
va firmar el seu president, el Sr. Antich, i la seva consellera de
sanitat, la Sra. Salom?, i li he de recordar Sra. Rado que el seu
president, Sr. Rodríguez Zapatero, no les ha millorades en
quatre anys? És això el que li he de recordar? Realment és
aquest l’esperit que vostè em vol transmetre? El d’un Partit
Socialista que creu en les necessitats d’aquestes illes? Què em
conta a mi de les competències de sanitat? Si els màxims
responsables de si està mal finançada en tot cas són vostès, que
la firmaren i la reberen i que ara, governant a Madrid, no han
estat capaços de millorar-la. Per tant, s’ho faci mirar, perquè
realment és greu això seu quan intenta traslladar al Partit
Popular qualque responsabilitat en aquest sentit. 

Jo crec que ha quedat clar. Per altra banda, no tenia cap
dubte que a vostès l’Estatut no els importa gens. Vostès se
n’omplen la boca, vostès escriuen als diaris, vostès fan mítings,
vostès fan campanyes electorals i parlen d’insularisme i parlen
d’autèntic govern de les illes, i no només a la campanya
electoral, Sr. Riudavets, avui no he volgut dur aquí, no he
volgut dur aquí, un altre dia al plenari, quan hi duguem aquest
debat, ho faré, no he volgut dur aquí la quantitat de vegades
que vostè ha parlat al Parlament -i consta al Diari de Sessions-
vostè i la presidenta del Consell de Menorca, reivindicant
immediatament el traspàs de determinades competències.
Immediatament!, amb caràcter immediat. I no només a la
campanya electoral, també al plenari i a aquestes sales. I ara
resulta que vénen aquí, el Partit Popular els dóna 18 mesos per
complir l’Estatut i els pareix que el temps no és suficient, els
pareix que no, que el Partit Popular ha perdut el cap i el Partit
Popular ha perdut el nord. A vostès, Sr. Riudavets, Sra. Marí,
Sra. Rado, l’Estatut no els importa gens, xerrem clar, per què
no xerren un poc més clar, no es posen vermells de ver? No
s’empegueixen de venir aquí a defensar tot el que estan
defensant? No els pugen els colors quan estan fent el discurs
que estan fent? No m’ho puc creure, francament, aquí la qüestió
és molt clara. Aquí hi ha 6 partits que governen, aquí hi ha un
repartiment de cadires i de quotes i aquí hi ha uns determinats
partits polítics que no volen amollar determinades
competències.



I una persona -em vull llevar el capell- que ha estat sincera,
el conseller de Turisme, ho ha dit ben clar, el conseller de
Turisme almenys ha tengut la valentia de ser clar i contundent
i de ser sincer i dir que no transferirà fins a finals de la
legislatura. I no n’hi ha més, és una qüestió de pacte, és una
qüestió d’interessos partidistes. A vostès, perdonin-me
l’expressió, l’Estatut no els interessa gens, els serveix per fer
grans discursos, per fer grans campanyes, per escriure als
diaris, per sentir-se vostès els més insularistes, els més
autonomistes, el millor del món són tots vostès. Però quan toca
l’hora de donar la passa al front, vostès zero de zero i de zero.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer.

Passam a votar aquestes tres propostes conjuntament.

Vots a favor de les tres proposicions no de llei?

Vots en contra?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor 8; vots en contra, 9.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queden rebutjades les tres proposicions no
de llei.

II. Debat de l'escrit RGE núm. 4420/07, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual tramet l'informe 21/2007, de fiscalització de la
comptabilitat electoral de les eleccions autonòmiques del 27
de maig del 2007.

I passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en
el debat de l’escrit RGE núm. 4420, presentat per la Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet
l’informe 21/2007 de la fiscalització de la comptabilitat
electoral de les eleccions autonòmiques de 27 de maig del
2007.

En torn de fixació de posició els grups que vulguin
intervenir? Cap grup no vol intervenir.

Si els grups no volen intervenir, es dóna per debatut l’escrit
presentat per la Sindicatura de Comptes. I es recorda a tots els
grups parlamentaris que poden exercitar les iniciatives que
estimin oportunes en relació a l’esmentat informe.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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