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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions en els diferents grups?

LA SRA. SOLER I TORRES:

Jo substituesc el Sr. Pere Palau i el Sr. Font substitueix el
Sr. Fiol.

EL SR. PRESIDENT:

Qualcú més?

1) Proposició no de llei RGE núm. 2169/07, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a adquisició de
l'edifici Es Sindicat de Felanitx.

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia que consisteix
en la Proposició no de llei RGE núm. 2169/07, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a adquisició de l’edifici Es
Sindicat de Felanitx.

Per defensar la proposició no de llei intervé la Sra. Soler,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyors diputats. Duim a
debatre una proposició no de llei i que tal vegada els que no
són de Mallorca no sabran de la importància que té aquest
edifici per a les nostres tradicions, els que som mallorquins tots
els coneixerem. Quan en temps passats Mallorca era un gran
exportador de vi i per tant, tot es produïa a allò que s’anomena
Es Sindicat, o el que s’anomenava Celler Cooperatiu de
Felanitx. 

Representa tota una època per a la nostra terra de Mallorca
i també per al poble de Felanitx. S’hi troben allà enterrats els
esforços de generacions de viticultors, dels que bastiren i
intentaren mantenir-lo com una entitat cooperativa. Avui aquest
gran edifici és de propietat particular i els seus propietaris es
troben en bona disposició per intentar arribar a un acord per a
la seva venda. Si tenim en compte el seu valor patrimonial per
al nostre poble i les moltes possibilitats d’usos que pot tenir per
a tot el municipi, fins i tot per a tota l’illa de Mallorca i també
el valor sentimental i històric, l’ajuntament en concret no pot
assumir mai aquesta despesa de compra. 

Tot això té el suport dels diferents partits polítics que han
conformat l’arc municipal durant els darrers anys. El passat ple
de dia 4 de desembre del 2006 es va acordar per unanimitat
instar el Govern d’aleshores perquè comprés aquest edifici. Es
va acordar per unanimitat de tots els partits. Durant la
campanya electoral es varen fer propostes per part de tots els
partits per dur a terme aquesta compra. Va venir dia 20 d’abril
del 2007 la diputada nacional Bel Oliver, en aquest moment
consellera de Turisme del Consell Insular de Mallorca i el
diputat Henry Campos, tots dos diputats socialistes i varen
manifestar davant l’edifici d’Es Sindicat que el Govern central
feia dos mesos que feia gestions per aportar una aportació

econòmica per fer al compra i que estaven en disposició de
colAlaborar amb el Govern autonòmic. Passat això, el conseller
d’aleshores Lluís Ramis d’Ayreflor es va desplaçar a l’edifici
juntament amb la propietat i es va decidir que els tècnics de
patrimoni de la conselleria farien una valoració del que val
aquest patrimoni. Esperaven en aquell moment, el compromís
era així, que quan s’aprovés el nou programa operatiu FEDER
per a les Illes Balears del 2007 al 2013, s’hi pogués incloure
aquesta compra. La idea en aquells moments era que el 50% fos
FEDER i l’altre 50% fons de la comunitat autònoma. 

A dia d’avui encara no s’ha aprovat definitivament aquest
nou programa operatiu FEDER. Per tant, el que no podem
deixar de banda és la necessitat que aquest edifici sigui comprat
per les institucions i que en formin part totes les
administracions, com més millor, el Govern central, el Govern
autonòmic i fins i tot el municipal, és un edifici que s’ha
presentat durant moltíssims d’anys per poder-hi haver allà la
vertadera història viticultora de Mallorca amb suficients arrels.
És un edifici que encara hi ha les instalAlacions que s’empraven
en aquell moment, les quals necessiten una rehabilitació. I
l’edifici per les característiques que té, no es pot deixar de
banda ni perdre més. El patrimoni i la riquesa cultural tots i
cada un nosaltres en som responsables, independentment del
color polític, o del partit polític que representem.

Per tant, jo propòs a aquesta comissió que aprovi la
proposició no de llei que hem presentat com a grup
parlamentar, perquè a més, per part del Partit Socialista l’any
2006 va presentar una esmena als pressuposts de la comunitat
autònoma perquè s’inclogués una partida de 600.000 euros per
a aquesta compra i no va ser acceptada. Per tant, vull pensar
que segueixen en la mateixa idea, ells sempre han donat suport
a la idea de comprar aquest edifici. A més, aport una moció
aprovada per unanimitat de tots els partits polítics de l’arc de
l’ajuntament de dia 4 de desembre del 2006, allà on també
s’instava el Govern a la compra d’aquest edifici i també es va
aprovar per unanimitat. 

Per tant, estan en l’elaboració, ja ho heu fet, del pressupost
i crec que és imprescindible que hi hagi un compromís ferm i
que posem ja fil a l’agulla perquè aquest edifici no només sigui
patrimoni de Felanitx, sinó de tota Mallorca per l’interès que
pugui tenir per a tots. Per tant, esper el seu suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Soler. El Grup Mixt no intervé. Per part del
Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per al
Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina la proposició no de llei
que ens formula el Partit Popular seria acceptable sempre que
no hi hagués una periodicitat de la participació econòmica per
part del Govern de les Illes Balears. És a dir, si s’instés el
Govern de les Illes Balears a participar en l’adquisició de la
propietat d’aquest edifici emblemàtic, per part del nostre grup
acceptaríem aquesta proposta. Per tant, presentam una esmena
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in voce a efectes de variar aquesta proposició no de llei, a
efectes de simplement instar el Govern a la seva participació
econòmica en l’adquisició de l’edifici.

És evident que aquest edifici té un interès històric, industrial
i patrimonial, ens sorprèn per l’informació que tenim, que
l’ajuntament no hagi iniciat algun tipus de gestió davant el
Consell Insular de Mallorca com administració competent en
protecció del patrimoni, per a la seva declaració com a Bé
d’Interès Cultural, o similar. I és evident també que hi ha molts
d’edificis i moltes finques, molts d’indrets amb valors que fa
que sigui interessant que siguin adquirits per les
administracions, però és evident que les administracions no
tenen uns pressuposts infinits. Per tant, és una qüestió de
priorització.

Evidentment des del Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina
no negarem els valors de l’edifici d’Es Sindicat de Felanitx,
però és evident que hem de tenir en compte que l’administració
té unes possibilitats limitades en els seus pressuposts i en la
seva participació. Per tant, nosaltres des del Parlament no li
podem posar una data tan fixa com se’ns proposa a la
proposició no de llei.

Per tant, faríem aquesta esmena, si se’ns accepta aquesta
esmena, el Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina votaria a
favor de la proposició no de llei. En cas contrari, si no
s’accepta l’esmena, per no lligar de mans i peus el Govern de
les Illes Balears i el pressupost de la comunitat autònoma,
votarem en contra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari BLOC
i PSM-Verds, Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Està clar que estam davant un edifici
emblemàtic, l’any 1920 es va fer aquest edifici com a
cooperativa de pagesos, en un moment de prosperitat
felanitxera i evidentment per a aquells que tenim arrels
felanitxeres i que les vinyes dels nostres avantpassats varen
anar a aquesta cooperativa per fer vi, és evident que és un
edifici emblemàtic. Per desgràcia els temps varen canviar i els
anys 80 va fer fallida i tot i que anys després es va oferir a
l’ajuntament la seva compra, per desgràcia aquest no el va
adquirir.

Actualment la degradació d’aquest edifici va en augment,
tot i que ha estat declarat pel Consell de Mallorca com un bé
catalogat i per tant, està protegit des del punt de vista
patrimonial. Això implica que tan la propietat, com
l’ajuntament hi tenen evidentment tot un seguit de qüestions a
dir, en el sentit que l’edifici sigui mantingut adequadament.

Durant la campanya electoral, la veritat és que pràcticament
tots els partits varen parlar sobre aquest edifici, sobre la
possibilitat que l’adquirís el Govern, així ho deia el Partit
Popular, tot i que sembla que al Govern en aquests moments no

li consta cap oferta, ni cap valoració de l’edifici. I també la
resta de partits ens manifestàrem en aquest sentit. Des del
nostre punt de vista és evident que l’adquisició d’Es Sindicat
sobrepassa la capacitat municipal, tan pel que fa a la compra,
com fins i tot, una vegada comprat, el manteniment posterior.
Per tant, consideram que seria lògic que hi hagués una
fundació, un conveni entre distintes administracions per tal que
se li donés un àmbit d’ús més general i que s’impliquessin totes
les administracions.

En aquest sentit per tant, proposaríem per tal de donar
suport a la proposició no de llei que ha presentat el Grup
Popular, que just després que el Parlament insta el Govern de
les Illes Balears a fer les gestions oportunes per tal d’adquirir
l’emblemàtic edifici d’Es Sindicat de Felanitx, posaríem que a
més d’instar el Govern, posaríem “juntament amb la resta
d’administracions públiques”. I evidentment també ens
afegiríem a la proposta de llevar que fos una partida que
s’hagués de pressupostar l’any 2008, per tal que es pugui
estudiar adequadament les distintes propostes, les distintes
possibilitats i que quedés constància en aquesta comissió que
la intenció és evident que l’adquisició d’Es Sindicat sigui una
realitat el més aviat possible.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Crespí.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputats. Coincidim
plenament amb vostè, Sra. Soler, sobre la importància que té
aquest edifici per al poble de Felanitx i per a tot l’illa. Aquest
edifici, que en el seu moment va ser una bodega cooperativa i
que ara ha estat declarat BIC pel seu valor arquitectònic, donat
que és un edifici modernista de l’arquitecte Ernest Mestre.
Pensam que realment és molt interessant que el poble de
Felanitx en pugui gaudir d’ell, poble i tota l’illa, com ja he dit.

Des del grup parlamentari pensam que es pot fer un ús
interessant i tal vegada important, com seria un centre d’art
contemporani, museu etnològic i en general un centre cultural.
Això és el que varen manifestar els nostres representants del
partit quan varen visitar l’edifici aquest any. Aquest interès
també el demostràrem mitjançant l’esmena, com molt bé ha dit,
que vàrem presentar als pressuposts i que el Grup Parlamentari
Popular va tirar enrera, argumentant que no era responsabilitat
del Govern i que havia de ser el consell i les administracions
locals els que financessin la compra. Bé, la sorpresa és que ara
vostè insta el Govern a la compra d’aquest edifici. Però bé,
farem un parell de puntualitzacions abans.

Vostè sabem, mitjançant la premsa, que va tenir reunions
amb l’exconseller d’Economia, Sr. Ramis d’Ayreflor i el
propietari, segurament varen xerrar de preus o un acord per a
la compra, ja que vostès el mes de juliol varen manifestar que
segurament adquiririen l’edifici. A nosaltres no ens consta cap
informació al respecte. També i donat que en aquell moment
vostè estava en el Govern i el conseller d’Economia també va
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mostrar el seu interès, no trobam cap document, ni cap partida
en els pressuposts d’aquest moment. 

Vostè a la seva proposició no de llei diu que hi ha un estudi
econòmic, una valoració i a la Direcció General de Patrimoni
no consta cap valoració. A pesar de tots temes pensam que
nosaltres hem d’anar més enllà i pensam que és un bé d’interès
públic adquirir aquest edifici i estam d’acord en fer un seguit de
modificacions a aquesta proposició no de llei, esmenes in voce,
tal com ha comentat el Sr. Barceló i en tal cas sempre que
poguéssim instar el Govern i les diferents administracions i no
poséssim terminis a la compra de l’edifici, estaríem d’acord en
la seva proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Crespí. Vol fer ús de la paraula, Sra. Soler?

LA SRA. SOLER I TORRES:

Moltes gràcies. Primer de tot crec que hem d’estar contents
els ciutadans de Felanitx, o el poble de Felanitx, que tothom
valori la importància patrimonial d’aquest edifici, com han dit
els portaveus que han parlat abans. En aquell moment,
efectivament l’anterior conseller el va visitar amb la
propietària, no es va parlar de valor econòmic en cap cas i es va
dir que s’encarregaria un tècnic de patrimoni de la conselleria
perquè el fes. Les circumstàncies polítiques ja no varen passar
més enllà perquè sobtadament hi va haver el canvi de Govern.
No poden haver trobat mai cap partida econòmica perquè la
idea, era com he dit abans, que aquesta compra es realitzés
mitjançant fons del nou programa operatiu FEDER i que a dia
d’avui no està aprovat. D’acord? Jo els dic també que parlin
amb el conseller d’Economia i Hisenda perquè el nou programa
operatiu FEDER per a les Illes Balears 2007-2013 no està
aprovat.

La intenció de l’anterior Govern i l’anterior conseller era
que el 50% es realitzés mitjançant fons FEDER i el 50% restant
mitjançant fons de la comunitat autònoma. Simplement els dic
que em pareix bé que llevem el termini del 2008, perquè
realment el que interessa és que sigui l’administració que sigui,
però que entre tots comprem aquest edifici pel valor que tengui.

Per tant, estic molt contenta si entre tots unim esforços per
aconseguir que durant aquesta legislatura, si ho volen dir de
qualque manera, es compri aquest edifici. El que no
m’agradaria és que llevessin la data del 2008 i quedés in
eternum. És a dir, instam el Govern, juntament amb les altres
administracions, però comprendran que una administració local
el que més té és falta de finançament. Si constantment estam
parlant que els municipis els falta finançament, no els
embarcarem en aquesta compra, evidentment, altres coses sí,
però aquesta no. Per tant, jo crec que el que manco pot comprar
és el municipi. Ara bé, que hi hagi de colAlaborar, hi estic
totalment d’acord. Que se citi la resta d’institucions, que es
llevi la data, acceptaré les dues esmenes. L’únic que
m’agradaria és que quedés més concretat perquè no sigui l’any
2020, que sigui dins aquesta legislatura que es dugui a terme
aquesta compra si és necessari.

Per tant, acceptaria les esmenes si els pareix bé que puguem
establir que sigui dins aquesta legislatura. Ho dic sobretot pel
Sr. Barceló.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Soler.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Demanam 5 minuts per posar-nos d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Cinc minuts per acordar el text que voleu acordar.

Sra. Soler, si vol...

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies. Després d’haver acceptat les esmenes per intentar
deixar-ho clar, la proposició no de llei quedarà així: “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i a la resta d’administracions públiques a fer les
gestions oportunes i a la participació econòmica per a
l’adquisició de l’emblemàtic edifici d’Es Sindicat de Felanitx
dins aquesta legislatura”.

EL SR. PRESIDENT:

Tothom d’acord? S’entén idò que queda aprovada per
assentiment.

Bé, crec que és un bon començament de proposicions no
llei en aquesta Comissió d’Hisenda. Sempre un començament
positiu crec que és bo.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2364/07, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a habilitació
d'ajudes per palAliar els efectes del cap de fibló que afectà
Mallorca el passat 4 d'octubre del 2007.

Passam idò al segon punt de l’ordre del dia i que consisteix
en la proposició no de llei RGE núm. 2364/07 del Grup
Parlamentari Popular sobre habilitació d’ajudes per palAliar els
efectes del cap de fibló que afectà Mallorca el passat 4
d’octubre de 2007.

Per defensar la proposició no de llei intervé el Sr. Font per
un temps de deu minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Donar
l’enhorabona a la màxima autoritat de Felanitx per haver
aconseguit el que volia, perquè al final els batles són els batles.

I passam a aquesta proposició no de llei. Han passat 19 dies
després de produir-se el temporal dia 4 d’octubre, han passat
prop de tres mesos després que el vaixell Don Pedro s’enfonsés
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a les aigües de la pitiüsa major, dins una zona de reserva de
pesca i al costat d’un parc natural i no tenim respostes de res.
En allò que fa referència a avui, el cap de fibló, després de 19
dies encara estam pendents de conèixer com ajudarà el Govern
als damnificats. El Grup Popular tant en un fet com en l’altre ha
estat al costat del Govern, callat i fora voler armar una
polèmica perquè pogués entorpir de qualque manera la feina
del Govern per resoldre situacions, totes dues no desitjades i no
culpables ell en cap moment.

Però el fet, la perspectiva del temps ens duen a la necessitat
imperiosa d’haver de dur endavant aquesta proposició no de
llei. Es va dir per part del Govern que les ajudes autonòmiques
cobririen allò que les ajudes estatals i el consorci no cobrís. La
proposició no de llei és clara, diu clarament que es creï un fons
per aquella part d’ajudes que les assegurances, el consorci, no
cobreixin. No cercam, lògicament, que el Govern hagi de pagar
una cosa que pot estar assegurada o li pertoqués pagar a un
altre.

En aquests moments no s’ha volgut dir quins fons posarà el
Govern balear, quins fons específic per palAliar els efectes del
cap de fibló. Tampoc sabem si contempla el pressupost que
divendres passat va aprovar el Govern una partida oberta en
aquest sentit. Tampoc coneixem com es repartiran les ajudes
que el ministeri va aprovar de 30 milions d’euros per a
Andalusia, Extremadura i les Illes Balears i menys encara ho
coneixem perquè ara hi ha hagut el mal temps a la Comunitat
Valenciana i els mals han estat molt importants. Però sí sabem
que divendres passat el Consell de Ministres va aprovar
partides pressupostàries directes a dos municipis del País
Valencià. Aquí encara no ho sabem. Sabem que es donen
15.000 euros per destrucció total d’habitatge per part de
Madrid. Per a danys estructurals a l’habitatge fins a 10.000
euros. Per a danys no estructurals a l’habitatge fins a 5.000
euros. Per als béns que hi havia dins les cases fins a 2.500
euros. Per mort o incapacitat absoluta per part de Madrid
18.000 euros. I per a danys d’elements comuns d’una comunitat
de propietaris fins a 8.000 euros. Per a danys en establiments
mercantils, indústries, fins a 8.000 euros.

Per tant, veim una falta de previsió i la necessitat de
començar a comprometre-se i posar un fons que no tengués
límit i que lògicament només hagués de cobrir la part que no
cobreixi Madrid, o les assegurances. No tampoc que el Govern
hagi de pagar un euro més que allò que pugui ser duit des de
Madrid, o des del consorci d’assegurances. 

Davant aquesta situació ens agradaria que aquesta comissió
avui aprovés aquesta moció i que es creàs, com ja s’ha fet a
altres llocs, un fons sense límit per cobrir aquella part que no
cobreixin ni Madrid, ni el consorci. Jo els posaré com exemple
el que ha fet la Comunitat Valenciana que va tenir aquest
problema menys dies, dia 11 d’octubre, aquí va ser dia 4, és a
dir, 7 dies després que aquí. I no només rebrà ajudes per part
del Govern central, també lògicament el consorci
d’assegurances pagarà allò que estigui assegurat i amb això que
va decretar i aprovar un fons sense límit pressupostari i ja
arranca amb 60 milions d’euros. És a dir, el Govern valencià en
només 8 dies va reaccionar, ha posat 60 milions d’euros i
aquest fons no té límit, si se n’ha de menester més. I cobrirà tot

allò que Madrid no cobreixi i que no cobreixi el consorci
d’assegurances.

Davant aquesta situació, ens veim en l’obligació i després
d’haver estat allà on tocava, sense ficar el dit dins l’ull del
Govern. Aquí sabem que varen venir ministres, que no varen
passar per segons on. No importa entrar amb els problemes de
residus perillosos, n’hi ha haguts, podríem xerrar molt de
temps. Hi ha hagut moltes oportunitats per sortir, però sabent
que hi havia una desgràcia, vàrem comunicar al President de la
comunitat i a distints consellers la nostra colAlaboració. Sabem
que aquest Govern no és culpable en cap moment del mal
temps que va fer. Sabem que el Govern no és culpable que un
vaixell s’enfonsés a l’illa d’Eivissa. Però sí sabem que el
responsable després de 18 dies de dir en què ajudar i d’habilitar
un fons que almenys provocaria un efecte d’estirar perquè el
Govern central comenci ja a dir quina part d’aquests 30 milions
d’euros, jo crec que insuficients, que ha posat Madrid tendrà
Balears. Dic insuficients perquè vostès deuen saber, si jo ho sé,
estic convençut que vostès també ho saben, que només allò que
és el consorci d’assegurances marca el mal, sense comptar la
part agrícola, en més de 40 milions d’euros. ASIMA, PIME i
CAEB, 50 empreses afectades està valorant en més de 30
milions d’euros. I avui no se sap què es cobrarà per un ametller
o un garrover que estigui enterra, ni les possibles recollides
d’hortalisses o patates. 

És veritat que la consellera d’Agricultura ha anunciat que
ajudaran. És veritat que el President Antich ha dit 3 vegades
que ajudaran i arribaran allà on no arribi el Govern central.
Però el que no és manco veritat és que avui crides al 012 i
l’únic que pots fer és dir què has tengut. Però saber què has de
tramitar pel que puguis cobrar, avui encara no te donen cap
instrucció. Hi ha empreses que tenen necessitat de llevar les
coses, arreglar-les per reposar-les i tornar funcionar. Es poden
trobar després que segons les condicions que es treguin per
rebre les subvencions no ho puguin justificar perquè la feina ja
estigui feta. Cosa que ha passat moltíssimes vegades.

El Partit Popular aquests dies ha estat al costat del Govern.
Ha arribat l’hora que aquesta comissió a provi que el Govern
creï un fons que jo no li pos quantitat, nosaltres no li posam
quantitat per cobrir aquella part que no pugui cobrir el consorci
ni el Govern central.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Per part del Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Font,
vull començar expressant el nostre condol a les famílies de les
dues víctimes dels esdeveniments del passat dia 4 i dia 11
d’octubre, així com la nostra solidaritat amb tots els afectats per
aquests problemes.

Efectivament, les terribles tempestes d’aquests dies han
ocasionat importants desgràcies personals, que jo hagi pogut
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recollir en els diaris, 2 morts i varis ferits greus i nombroses
pèrdues econòmiques. Les zones més afectades dia 4, que és el
dia que està referit aquesta proposició, varen ser les localitats
de Calvià, Alcúdia, Marratxí, Porreres, Llucmajor, Algaida i
Palma allà on es va produir una situació absolutament caòtica.

Dia 11 l’afegesc perquè crec que és important, sobretot pel
final de la meva exposició. Dia 11 es varen arribar a veure fins
a 4 tornats des de diferents zones del sud de Mallorca que va
ser intensament afectat. 

Abans de passar al nucli de la seva proposició, Sr. Font,
nosaltres volem fer referència a les declaracions del Sr. Jansà,
director de l’Institut de Meteorologia que relacionava
l’excepcionalitat dels fenòmens viscuts aquests dies amb el
canvi climàtic. El director citava l’informe fet pel Grup
Intergovernamental pel Canvi Climàtic de l’ONU on es recull
la màxima vulnerabilitat de les illes als efectes del canvi
climàtic, és a dir, són les illes uns dels llocs on aquests efectes
seran més greus. De fet el científic Carlos Duarte, que és el
revisor d’aquest informe, feia unes declaracions i cridava a la
resposta ràpida i contundent als efectes del canvi climàtic
perquè els impactes sobre l’economia del planeta seran
terribles.

M’estic entretenint en això, en aquest tema, i em disculpo
en aquest sentit, Sr. Font, perquè el que volem destacar és la
irresponsabilitat de les declaracions fetes pel Sr. Rajoy ahir
mateix aquí a Palma, en què qüestionava l’existència del canvi
climàtic. Esper que això sigui un lapsus del Sr. Rajoy i del seu
cosí, que crec que és el responsable de tot això, i no la doctrina
oficial del seu partit. 

Però centrant-nos ja en la proposta d’acord que plantegen,
li vull fer les següents observacions, que en part ha recollit
vostè. Ara mateix estan obertes tres línies d’ajuda: la del
Consorci de compensació d’assegurances, que paga les
indemnitzacions segons la pòlissa de cada empresa; la segona,
que ve del Govern central i que crec que atorga, segons he
pogut llegir, una ajuda màxima de 9.000 euros; i la tercera que
és la dependent de la comunitat autònoma. Jo tinc la mateixa
informació que vostè perquè el que he fet és llegir simplement
els diaris, i el que he pogut entendre d’aquestes declaracions és
el següent: és cert que encara no està quantificada l’aportació
de la comunitat autònoma, però el passat 18 d’octubre la
portaveu del Govern va anunciar que en un termini de dues
setmanes s’aprovarien les quanties econòmiques destinades als
damnificats dels dies 4 i 11 d’octubre. D’aquí tal vegada vingui
el retard. Va informar que s’havien registrat 2.474 peticions,
que la majoria d’afectats corresponien als municipis de Palma,
Marratxí i Santa Maria, i que un grup de feina amb
representants d’Administració central, conselleries i
ajuntaments afectats estava treballant en la valoració de totes
les peticions. A més he de recordar, i vostè ho ha dit, que el Sr.
Antich ha expressat el seu compromís directe de finançar totes
aquelles despeses que no arribin del Govern central.

Per tant, Sr. Font, i des del nostre punt de vista, creim que
és convenient esperar que passin les dues setmanes, que ja són
onze dies, i veure l’efectivitat de les mesures proposades pel
Govern. Crec que no té sentit demanar al Govern que dugui a
terme el que ja s’està fent i que, a més, des de fa dies ha

anunciat públicament. Per tant, tot i que entenc la bona intenció
de la seva iniciativa, nosaltres no podem votar-la
afirmativament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, Sr. President. Senyores i senyors diputats, també primer
de tot començar expressant el condol a les víctimes i la
solidaritat amb els afectats per part del Grup Parlamentari
d’Unió Mallorquina. 

He de dir que l’explicació que ens feia el Sr. Font no és
exactament, o entenem que no es correspon exactament amb
l’ordre cronològic, perquè és cert que el Partit Popular ha estat
devora el Govern però també és cert que aquesta proposició no
de llei es va presentar el dia següent, per tant es va presentar
immediatament. Entenem que el Grup Parlamentari Popular
legítimament vol participar en el debat, però evidentment amb
una rapidesa inusitada, i per tant és evident que han de donar
temps perquè el Govern de les Illes Balears habiliti les partides
necessàries per assumir els compromisos adquirits, perquè com
s’ha dit anteriorment el president del Govern de les Illes
Balears ja ha adquirit el compromís de donar aquestes ajudes
i per tant d’habilitat tots aquests fons necessaris per cobrir les
necessitats. Per tant entenem que la proposta ja està
complimentada per part del Govern i simplement hem d’esperar
que s’habilitin els fons. Per tant des d’aquest punt de vista, ja
que aquest compromís s’ha adquirit i que ja està fet per part del
Govern, no té sentit votar la proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC i PSM-
Verds, Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament aquesta proposició es
presenta dia 5 d’octubre i el temporal va ser dia 4 d’octubre,
per tant el dia següent, en què efectivament no se sabia encara
en aquells moments quina era l’avaluació dels danys, qui els
cobriria, com els cobriria i de quina manera. Bé, tot això
evidentment, passada tota una sèrie de setmanes, sí que ja s’ha
anat esbrinat, ja s’ha anat aclarint, amb la qual cosa consideram
que en aquests moments la proposició que presenta el Partit
Popular és extemporània, no té sentit, perquè tot el que es
comenta aquí ja s’ha fet. 

Per tant jo entenc que no hi ha cap improvisació, a
diferència del que opina el portaveu del Partit Popular, sinó que
el Govern de les Illes Balears, les distintes conselleries
implicades -la Conselleria de Presidència, la Conselleria
d’Agricultura, la Conselleria de Comerç i Indústria- han posat
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mans a l’obra, s’han quantificat tot els danys, evidentment hi ha
danys en vehicles, hi ha danys en persones, hi ha danys en
empreses, hi ha danys també, evidentment, a la pagesia, i tots
aquests danys per les distintes vies seran coberts, una part per
l’Estat, una part pel Consorci d’assegurances, i evidentment la
resta per la comunitat autònoma, que també hi posarà els
doblers necessaris per cobrir tots aquests danys que s’han
produït.

Per tant en aquest sentit consideram que la proposició, com
deia abans, és extemporània, que tot això que demanden ja
s’està fent i que no té sentit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, em sap greu que fins i tot
en un tema com aquest, que segurament en el fons segur que hi
hem d’estar forçosament d’acord, no poder-hi votar a favor i
haver de discrepar en algunes consideracions a les quals vostè
s’ha referit.

Com li han dit els altres dos portaveus que m’han precedit
vostè fa referència al fet que és necessària aquesta iniciativa
perquè han passat -ha dit vostè- 19 dies des del temporal i no
sap res de quines són les intencions reals d’aquest govern per
aportar aquests fons necessaris per ajudar tots aquests afectats.
Diu molt poc a favor d’aqueixa suposada bona intenció -que la
Sra. Suárez li ha expressat i que jo no tenc tan clara- de la seva
iniciativa pel fet que li han dit els altres companys, els altres
portaveus, vostès el dia 5, pràcticament al mateix temps que
tenia lloc el temporal, vostès ja estaven redactant una iniciativa
per intentar posar en un compromís aquest govern. Per tant jo
no sé si realment allò que es buscava, donada la urgència amb
què es va redactar aqueixa proposició, era realment ajudar els
afectats o si es volia utilitzar un fet, un desastre natural, com
una eina més per intentar atacar el Govern d’aquesta comunitat
autònoma. Però..., i dic això perquè, com ja s’ha dit, la seva
proposició es va presentar el dia 5 d’octubre, just l’endemà al
matí que tengués lloc aquest desastre i aquest temporal.

Dit això, evidentment a ningú no se li escapa que el desastre
que va provocar aquest temporal és important, és important,
però crec que al mateix temps hem d’agrair la reacció
immediata d’aquest govern a dos nivells: una primera reacció
immediata des de la Conselleria d’Interior, on el departament
d’Emergències crec que va reaccionar ràpidament, i una
segona, des del Govern també, on es varen intentar posar en
mans dels afectats les eines necessàries per tramitar tota la
paperassa que té lloc quan un és afectat per un desastre com
aquest. I dic això perquè el mateix dia 5 des del Govern es va
constituir el que es va denominar el Grup Interinstitucional de
Coordinació on, a més del Govern, hi havia l’Ajuntament de
Palma, la Delegació de Govern, el Consell de Mallorca, el
Consorci d’assegurances, així com totes aquelles conselleries
del Govern que poguessin tenir alguna relació amb tots aquests
afectats. Això es va fer amb un únic objectiu, i és facilitar a tots
els afectats una oficina única on poguessin tramitar totes

aquelles reclamacions que haguessin d’anar davant qualsevol
de les administracions i així s’agilitava aquest tema. Llavors
aquest grup va tenir diverses reunions fins a dia d’avui.
Conseqüència directa d’aqueixa oficina única és que s’han
rebut, fins a dia 19, fins a dia 19, més de 2.400 reclamacions
que seran degudament ateses. 

No estic completament d’acord amb una afirmació que fa a
l’exposició de motius de la seva proposició no de llei, on diu
que és d’esperar que les assegurances i les administracions
públiques actuaran i cobriran part dels desperfectes, i diu “però
quedarà una gran part de danys”. Jo crec que és al revés,
segurament el consorci i les administracions cobriran una gran
part dels mals produïts per aqueixa tempesta i efectivament
quedarà una part que no quedarà coberta, però és aquí
precisament allà on entra ja el compromís expressat
públicament d’aquest govern, i aniran en dues línies les ajudes
i subvencions del Govern: una molt directament lligada als
efectes de l’agricultura directament, els efectes negatius que en
sòl rústic va provocar aquesta tempesta; i una altra a cobrir, a
pesar que ja l’Administració central també cobrirà bona part
dels mals que s’han provocat en indústries i empreses, també hi
ha la intenció del Govern de cobrir allò que no quedi cobert per
aqueixa administració o el Consorci d’assegurances en tema
d’indústries i empreses. 

Quant a temes directament lligats amb l’agricultura he de
dir que el Consell de Govern de dia 11 d’octubre va aprovar
elaborar un cens d’afectats a agricultura, ramaderia i pesca
professional per aquest temporal. 

Jo li deia que no m’acaba de quadrar la bona intenció que
té amb la seva proposta perquè, miri, quan passa una cosa
d’aqueixes no es pot demanar als afectats que en dos o tres dies
hagin pogut avaluar els mals que han patit i per tant que
presentin documentalment totes aquelles..., la reclamació tal
com toca. Per això el termini que es va fixar, si no m’equivoc,
finalitzava ahir mateix, Sr. Font. És d’esperar que una vegada
acabat aquest termini el Govern faci el que s'ha compromès a
fer, és a dir, que avaluï totes les reclamacions rebudes, que com
dic són prop de 2.500, faci una valoració del que no està cobert
per administracions o consorcis, i compleixi el que es va
comprometre a complir, és a dir, a aportar el que fes falta per
ajudar els agricultors i els ramaders, i ajudar també els
industrials i els empresaris que varen rebre les conseqüències
negatives d’aquest temporal.

Jo crec que tot això deixa molt clar que no és el moment de
presentar i d’aprovar una proposició com aqueixa i entenc que
molt menys ho era el mateix dia 5 d’octubre, que és quan vostès
la registraren. Per tant el nostre vot també serà en contra perquè
ja són qüestions que s’estan agilitant per part del Govern i no
requerien d’una proposició com aquesta. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Sr. Font, vol fer ús...?
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo
primer de tot vull dir clarament a la Sra. Suárez que jo no tenc
cap dubte respecte a l’encalentiment de la Terra, i tampoc no
tenc cap dubte que hi ha part de la comunitat científica que ells
també sabran..., és a dir, en conec uns i conec els altres, i tot el
que puguem fer per emetre menys emissions de CO2 a
l’atmosfera estic totalment d’acord. Les altres coses em
preocupen poc.

Jo el que diria, senyores i senyors diputats, és que la seva
irresponsabilitat és enorme, és enorme, és de vergonya, és de
vergonya. Si tu dia 5 crides al president de la comunitat, et
poses a la seva disposició, parles amb el conseller corresponent
que tu pots conèixer i altres amb altres, et poses a la seva
disposició i entres una moció com a grup de l’oposició, el dia
5, el dia següent, perquè el Govern creï un fons per ajudar allà
on no arribi el Consorci d’assegurances, no crec que estiguis
fent res..., i no fas cap roda de premsa, ni molestes ningú; hi ha
amiant pel carrer i no el lleven i calles; resulta que hi va un
ministre, diuen que l’esperen i no hi va, i callam, no sortim, no
feim una pregunta parlamentària... És a dir, aquí reps
bescollades facis el que facin. Bé, peguin, si els agrada pegar,
peguin. És a dir, la democràcia té un avantatge: pots pegar amb
paraules, però pots arribar a ser tan cruel com a garrotades, eh?
Els ho puc dir perquè el mal psicològic és molt dur, també,
però quan ens el volen fer a nosaltres no ens el fan a nosaltres,
els el fan als afectats del temporal. En aquest cas jo no tenc res
afectat.

Mirin, a València va passar vuit dies després, no està
quantificat el mal i han dit 60 milions d’euros i els que facin
falta, i pagarem allà on no arribi el Consorci i el Govern
central. És tant difícil? No, no, no; han aprovat això. Quina
és...?, avui què tenim en aquesta comissió? No tornam a tenir
respostes, estam fent censos, pareix que feim estadística. Avui
no sabem què pagarem per un arbre en terra; avui no sabem què
pagarem per una paret, que n’hi moltes no assegurades, perquè
no s’asseguren i molta gent no té assegurats els arbres, n’hi ha
que sí i n’hi ha que no; avui no sabem què pagarem per una nau
industrial que només es cobreix per part del Govern central fins
-si no vaig equivocat, pel que he dit- fins a 12.000 euros, fins
a 8.000, no sabem la part del consorci. Avui no sabem què
pagarem per a res. Avui no hi ha solAlicituds encara al 012 dels
mals, hi ha declaracions, i la gent està arreglant les coses i
potser no ho està fent bé, i després li diran que no és
justificable: la lletra menuda.

El problema és que vostès, no ho dic pels portaveus del
BLOC, d’Unió Mallorquina i del Grup Mixt, però per part del
PSOE, vostè ha semblat Pinito del Oro, fent d’equilibrista allà
damunt, bum!, en el circ, pam, pam! Però vostè, cap resposta.
A vostè li toca ensenyar els turmells d’aqueixa qüestió. Hem
estat callats tot aquest temps i en aquest moment el Govern no
té resposta. Els ciutadans que varen patir els mals de dia 4 i els
de dia 11 avui encara no saben què podran rebre per part del
seu govern, ni tampoc per part del Sr. Zapatero, tampoc, no se
sap, no se sap. Si només sabent que CAEB, PIMEM i ASIMA
avaluen els mals en 30 milions dins el polígon ASIMA; que el
consorci els avalua per damunt dels 40 milions, a allò que és en
general; i que Madrid només té 30 milions per a tres comunitats

autònomes i ara se’ls ha afegit València, no estaria gens
malament que el Govern, que no té cap problema pressupostari,
ni d’endeutament per a aquestes coses, ni un, està absent,
habilitàs tot allò que fos necessari perquè es pugui pagar. No ho
volen fer? Bé. 

Miri, ja que ens culpaven, sobretot Unió Mallorquina, el
BLOC i el PSOE d’això, que ho vàrem presentar el dia següent,
miri, Sr. Melià, ja que vostè i jo ens coneixem de fa molts
d’anys, del Don Pedro han passat tres mesos; vàrem demanar
un ple extraordinari; no va voler comparèixer el Govern.
Vàrem demanar que es constituís la Diputació Permanent
perquè comparegués en Diputació Permanent; no (...)
comparèixer. Després el Govern va demanar comparèixer
voluntàriament; fa dos mesos que ho ha demanat i encara no ha
comparegut. Pot habilitar qualsevol dilluns per poder
comparèixer. I això és extemporani o què és, això? Això és
prehistòric ja, i les bateries continuen estant dins el Don Pedro,
eh?, ho ha de saber, les bateries continuen estant dins el Don
Pedro. Amb la qual cosa no ens diguin que feim una feina
serena, tranquilAla, sense molestar ningú, sense insultar ningú,
sense posar pals a les rodes perquè es faci una cosa, i no ens
digui que aquí arribam tard. Jo crec que s’equivoquen totalment
i absolutament.

I no he volgut entrar en la coordinació. Miri, a les 5,25 de
dijous dia 4 jo personalment vaig telefonar a IBANAT i no em
vaig donar a conèixer; després vaig telefonar a un responsable
d’IBANAT i em vaig donar a conèixer. “Estau activats?”, 5,25,
estava caient de mala manera, eh? “No, ningú no ens ha dit res;
supòs que ens activaran tot d’una”. És a dir, la negligència va
ser total. 

(Intervenció inaudible)

No, no, perdó, si haguessin fet... És a dir, que el Sr. Jansà
s’equivocàs no és la meva responsabilitat, és del Govern
central; es varen equivocar totalment i absolutament, totalment
i absolutament. Basta veure -i acab- basta veure que la setmana
següent es varen produir..., la setmana passada es varen arribar
a produir fins a quatre alarmes taronja, d’allò “ve el llop, ve el
llop!”; va venir el llop i després ja tenim tothom espantat. És a
dir, increïble. A part que la directora general d’Emergències ha
estat de vacances.

A mi el que m’agradaria...

(Una altra intervenció inaudible)

Jo el que li voldria dir, sobretot al portaveu socialista, és
que nosaltres no estam adormits ni becam -no sé si sap què vol
dir “becam”, ja l’hi ensenyaré després, és una paraula molt
mallorquina-, no becam, i com que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vagi acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, acabaré, acabaré. No becam. En canvi aquest govern
està becant, està becant i li està plovent pertot, pertot, i avui els
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pagesos de Mallorca no sabem què cobraran per aquests mals,
i avui els empresaris no saben què cobraran per aquests mals,
els afectats d’habitatges i cotxes no sabem què cobraran per
aquests mals. Mirin si és un poc coneixement de l’assumpte que
el Govern va dir que pagaria els cotxes d’aquells empleats que
són autònoms, que fan feina en el tema comercial i tot això, que
els haguessin caigut els arbres damunt; miri si un ha sortit poc
pel carrer quan hi va haver el temporal, perquè hi va anar el dia
següent, que els cotxes no estan romputs dels arbres que varen
caure, que pot ser un percentatge de tots els cotxes d’un 5 o
7%; els cotxes estan romputs de les uralites que varen volar de
les empreses. Aquests, per exemple, no els cobreix
l’assegurança; això ningú no li ho diu, a aqueix autònom que li
costa arribar a final de mes. Ni a això vostès avui tenen
resposta.

No ens demanin responsabilitat quan tenguin problemes
d’aquests. Nosaltres ho serem, però no voler comprometre’s
demostra que vostès estan molt lluny dels problemes dels
ciutadans de Mallorca pel que va passar pels temporals de dia
4 i de dia 11.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. 

Passam, idò, a la votació de la proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

(Conversa inaudible)

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 6; vots en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions, cap. Queda rebutjada la proposició no de llei.

Una vegada esgotat l’ordre del dia i no havent-hi més temes
a tractar, s’aixeca la sessió.
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