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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si se produeixen substitucions?

LA SRA. SOLER I TORRES:

Presidenta, Catalina Soler substitueix Francesc Fiol.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I. Compareixença RGE núm. 3936/09, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de
l'Hble. Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, per tal
d'informar sobre les gestions realitzades pel govern de les
Illes Balears encaminades a l'adquisició de l'edifici "Es
Sindicat" de Felanitx.

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia que consisteix
en la Compareixença RGE núm. 3936/09 del conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació, solAlicitada per quatre
diputats membres de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts
adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre
les gestions realitzades pel Govern de les Illes Balears
encaminades a l’adquisició de l’edifici Es Sindicat de Felanitx.

Assisteix l’Hble. Conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació, Sr. Carles Manera i Erbina, a qui donam la
benvinguda, acompanyat del Sr. Ramon Molina, cap de
Gabinet.

Té la paraula l’Hble. Conseller per tal de fer l’exposició oral
sense limitació de temps. Quan vulgui.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
La Llei 12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears,
estableix en el seu article segon, sobre colAlaboració entre
administracions públiques, que en primer terme la defensa del
patrimoni històric per assegurar les més eficaç contribució als
objectius fixats en aquesta llei, determina una colAlaboració
entre les administracions públiques, que estimularan
conjuntament la participació dels ciutadans, de les empreses i de
les institucions privades. En segon terme, aquesta esmentada llei
indica que les administracions públiques actuaran sota un
principi de cooperació institucional i com a conseqüència
coordinaran la seva actuació i es proporcionaran recíprocament
la informació necessària per a l’exercici adequat de les seves
competències.

Dit això, val la pena recordar l’anunciat d’aquesta llei
perquè en primera instància determina la colAlaboració
absolutament necessària entre totes les administracions que
s’impliquen en un tema patrimonial i històric, com és en aquest
cas. He de dir que efectivament, el 23 d’octubre del 2007, a
proposta del Partit Popular a la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts es va aprovar per unanimitat de tots els membres
que el Parlament instaria el Govern i la resta d’administracions

públiques a fer les gestions adients per a la participació
econòmica de cara a adquirir l’emblemàtic edifici del Sindicat
de Felanitx dintre d’aquesta legislatura.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Felanitx ha acordat crear
una comissió que està encarregada d’avaluar les distintes
opcions d’adquisició d’aquest edifici, del Celler-Cooperativa Es
Sindicat i que està integrada per representants de cadascun dels
grups polítics que conformen l’Ajuntament de Felanitx,
assistida al mateix temps pels corresponents tècnics de
l’ajuntament i un representant del Govern de les Illes Balears i
del Consell Insular de Mallorca, amb solAlicitud si fos necessari,
d’auxili i colAlaboració de tècnics d’altres administracions.
L’ajuntament en aquest aspecte ha fet una passada decidida de
colAlaboració interadministrativa.

Per altra part, l’article 26 de l’esmentada llei que els he
comentat al principi d’aquesta intervenció, estableix un deure
inequívoc de conservació dels patrimonis adquirits. D’alguna
forma, i no vull citar textualment, la filosofia de la llei és que
els propietaris titulars de drets o simples posseïdors de Béns
d’Interès Culturals o catalogats tenen el deure de conservar-los,
de mantenir-los, de custodiar-los de manera que se’n garanteixin
la salvaguarda dels valors. L’ús a què es destinin aquests béns
ha de garantir-ne la conservació. 

En aquest article 27 es regula, en aquest cas, uns possibles
graus d’incompliment d’aquest deure de conservació per part de
les administracions públiques competents que en aquest cas
podrien ordenar als propietaris l’execució de les obres o la
realització de les actuacions que siguin indispensables per
preservar aquests béns, per conservar-los i per mantenir-los.
Subsidiàriament i a càrrec dels propietaris, les administracions
públiques competents podran fer-ne l’execució subsidiària
d’aquestes actuacions, sempre encaminades a conservar,
preservar i mantenir el bé patrimonial.

La Bodega-Cooperativa de Felanitx, aquest actiu important
que ens ocupa en aquesta compareixença, tancà les seves portes,
cessà la seva activitat econòmica a principis dels anys 90. Estam
en un moment, en aquella conjuntura, si ho recorden, convulsa,
complicada des de l’òptica econòmica i particularment
dificultosa per al sector agropecuari d’aquestes illes. És l’època
en què tanquen altres empreses emblemàtiques com la
Cooperativa Agrícola Poblera i la mateixa Bodega-Cooperativa
de Felanitx. Totes elles amb més de mig segle de trajectòria
econòmica i social.

L’any 1992 el bodeguer de Binissalem Pau Ripoll va
adquirir per subhasta l’emblemàtic edifici i l’any 2001 es va
declarar Bé d’Interès Cultural aquest edifici. A partir d’aquí
s’han produït un seguit d’esdeveniments, que jo simplement a
tall telegràfic intentaré resumir. L’any 2006 durant la tramitació
del pressupost del 2007, es va proposar una partida per part del
Partit Socialista de 600.000 euros, destinada a iniciar el tràmit
per a la compra de l’edifici. En aquell moment el Govern
rebutjà l’esmena i va pensar que era possible adquirir aquest bé
través de fons FEDER, a través de fons estructurals i a través
per tant de fons europeus. La mala nova va ser que aquests fons
varen excloure els municipis grans de Mallorca i entre ells hi
havia el municipi de Felanitx, conjuntament amb el de Palma i
el de Calvià. L’any 2007 el conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació el Sr. Ramis d’Ayreflor va visitar l’edifici i va
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manifestar l’interès del Govern per adquirir-lo i rehabilitar-lo.
El mes d’octubre del 2007, en la sessió de la Comissió
d’Hisenda va ser quan se va aprovar per assentiment aquesta
proposició no de llei feta pel Grup Popular i relativa a
l’adquisició de l’edifici.

Hi ha hagut una sèrie d’esdeveniments posteriors, com ara
el 10 de desembre del 2008, per part del diputat Sr. Cardona de
proposar destinar aquest edifici com a instalAlació de
transformació i experimentació agrària i assessorament. El 10
de desembre del 2008, la dita data, la Comissió de Cultura, el
Sr. Gornés del Partit Popular va fer una esmena d’1 milió
d’euros per adquirir l’edifici, sempre en tramitació
pressupostària. Aquesta esmena es va rebutjar en el plenari de
pressuposts. I el 2 de març del 2009 l’Ajuntament de Felanitx va
aprovar per unanimitat una moció que tenia com a finalitat
precisament encetar aquesta via de colAlaboració de les distintes
administracions de cara a tenir una solució plausible i
satisfactòria per a aquest edifici.

Això seria una mica la història, molt ajustada, del que ha
passat davant d’aquesta situació, si em deix alguna cosa me
disculparan, però aquesta és la visió que nosaltres tenim des de
la Direcció General de Patrimoni. Hi ha unes notes addicionals
que val la pena posar damunt la taula i és que en els pressuposts
generals de l’Estat de l’any 2009, a la Direcció General de
Belles Arts i Béns Culturals hi ha una partida de 300.000 euros
destinada precisament a l’adquisició d’aquest singular edifici
del Sindicat. El Ministeri de Cultura es va dirigir a l’ajuntament
per demanar com volia canalitzar aquesta partida, la resposta de
l’ajuntament no ha estat molt concreta al respecte i el problema
és que es tractaria, per tant, d’agilitar aquesta situació, atenent
que aquesta partida de 300.000 euros és una partida de caràcter
finalista. És a dir, està destinada a aquesta escomesa i amb la
negociació o la gestió de l’Ajuntament de Felanitx. Aquí el
Govern té poca capacitat de maniobra en relació amb aquesta
partida concreta. Sembla que la propietat de l’edifici, el
bodeguer esmentat Sr. Ripoll, estaria disposat a cedir-lo a
l’administració pública, no sabem si seria a l’ajuntament, al
consell o al Govern, a canvi d’utilitzar part de les instalAlacions
per a ús comercial. 

En definitiva, s’ha fet una feina molt administrativa, molt
burocràtica en aquests darrers mesos, pensin que la instància
que es va fer en el Govern és una instància de la legislatura, és
a dir, sense posar terminis es parla de resoldre aquesta qüestió
en el decurs d’aquesta legislatura. El que s’ha fet en aquests
moments fins ara és aquesta tramitació de caràcter burocràtic i
administratiu. El més interessant en el nostre parer seria a partir
d’aquí saber exactament per què s’hauria de destinar aquest
edifici, aquest és un element important, atenent la invocació
legal que els feia de l’obligació de conservar, custodiar i
mantenir l’edifici. Es pot adquirir, però es tracta de veure amb
quina destinació, amb quina finalitat. Això és una primera
acotació important. I la segona, l’interès de continuar persistint
en la idea de colAlaboració entre les administracions per donar
una sortida airosa a aquest edifici, que efectivament és un edifici
emblemàtic del poble de Felanitx i és un testimoni important de
la seva economia i la seva evolució social.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procediria ara a la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts si els portaveus
ho consideren. Podem continuar?

Idò així, per tal de formular preguntes o observacions
procediríem a la intervenció dels grups parlamentaris i en
primer lloc procedeix la intervenció per part del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Soler
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull donar la
benvinguda al conseller i als membres del seu equip a la
compareixença d’avui. I dir-li que m’ha decebut moltíssim la
seva compareixença fins ara escoltada. La història
administrativa la sabem tots, tots, la detallada molt bé, però la
seva compareixença és a petició d’una proposició no de llei
aprovada per unanimitat de tots els partits polítics d’aquesta
cambra, com vostè ha dit, per saber què ha fet el Govern balear
des del dia de l’aprovació d’aquesta proposició no de llei fins a
dia d’avui. I les seves darreres paraules sobre la feina que han
fet ha dit: “feina administrativa, molta tramitació burocràtica,
perquè la tasca de conservar i custodiar l’edifici és obligatòria
i que hi ha d’haver colAlaboració entre les administracions”. 

No ens ha donat cap novetat. Sr. Conseller, ens ha decebut
moltíssim. La tramitació burocràtica la sabem massa bé, ens va
costar molt aprovar una proposició no de llei per unanimitat de
tots els partits, va ser a petició del Sr. Gabriel Barceló del
BLOC i vàrem posar que la data de la proposició no de llei
havia de ser durant la legislatura. Va ser una proposició del Sr.
Antoni Garcias del PSOE i s’hi va afegir “entre totes les
administracions”. 

De l’octubre del 2007 al maig del 2009 ha passat més d’un
any i mig, i les úniques administracions a dia d’avui que no han
posat partida pressupostària per a res han estat les dues
administracions governades pel PSOE, Consell de Mallorca i
Govern balear. El Govern central, arrel d’una esmena introduïda
en el pressupost general de l’Estat per part d’Esquerra
Republicana de Catalunya ha posat una partida finalista, com
vostè ha dit, de 300.000 euros. L’Ajuntament de Felanitx,
governat pel Partit Popular, evidentment com a administració
que té manco recursos, té una partida pressupostària de 120.000
euros. El Govern de les Illes Balears, com vostè molt bé ha dit,
a una esmena presentada en el pressupost de l’any 2009 d’1
milió d’euros per adquirir aquest edifici, defensada pel Sr.
Gornés del Partit Popular, va ser rebutjada. En el seu moment,
quan el Partit Popular governava aquesta comunitat amb el Sr.
Ramis d’Ayreflor com a conseller d’Economia i Hisenda hi
havia la possibilitat que aquest edifici fos adquirit, com vostè ha
dit, mitjançant fons FEDER i que es va rebutjar.
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En aquests moments el Govern balear està en negociacions
amb el Govern central per unes partides pressupostàries per
manca de finançament, per dèficit històric i no hem sentit parlar
mai del Sindicat de Felanitx. Hem sentit parlar del Palau Weyler
de Palma, llocs de Menorca, etc., però el Sindicat de Felanitx no
l’hem sentit mai. Mentre tot això succeeix, l’Ajuntament de
Felanitx, 2 de març del 2009, fa un mes, a proposta del Partit
Socialista municipal, decideix crear una comissió amb
representants del Govern balear, del Consell de Mallorca i de
totes les administracions, com vostè molt bé ha dit,
colAlaboració entre les administracions. 

Sr. Conseller, a dia d’avui no l’he pogut dur, però el
secretari m’ha fet un certificat a propòsit, a dia d’avui i
casualment la seva conselleria encara no ha nomenat el
representant, ni tan sols per telèfon. Fa més d’un mes que s’ha
creat aquesta comissió! Aquest és l’interès que demostren
vostès? Necessiten més d’un mes per nomenar un representant
per formar part d’aquesta comissió? Un nom? Casualment ni el
consell, ni el Govern a dia d’avui han pogut notificar
oficialment a l’ajuntament de Felanitx de la persones que
formarà part d’aquesta comissió. Quin interès tenen més que
marejar la perdiu, per dir-ho en bon mallorquí? Què els
preocupa del Sindicat de Felanitx a vostès? Com és que quan
estaven a l’oposició sí que demanaven per comprar-ho i ara que
governen no fan absolutament res? 

Li recordaré la visita de la diputada Bel Oliver, actualment
consellera de Turisme amb el representant de les Joventuts
Socialistes, Enri no sé què..., en campanya autonòmica davant
del Sindicat dient “nosaltres comprarem el Sindicat”. Li
recordaré la foto, no ho ha dit això, vostè, dins la cronologia que
ha fet vostè se li ha oblidat aquesta fotografia, Sr. Antoni Nadal,
president de les Joventuts Socialistes, i Sra. Bel Oliver,
“nosaltres comprarem el Sindicat de Felanitx amb fons
estatals”. S’han oblidat, el Sr. Zapatero s’ha oblidat de Balears
i evidentment del Sindicat de Felanitx.

Sr. Conseller, la compareixença és perquè m’expliqui què ha
fet el Govern de les Illes Balears des del 3 d’octubre del 2007
a dia 5 de maig del 2009. Li agrairia que a part de dir-me feina
administrativa, que no n’han feta gens, perquè per nomenar una
persona que es pot fer per telèfon, ni tan sols ho han fet, em
digués exactament què han fet.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Per part del Grup Parlamentari Mixt...,
no vol intervenir. Per part del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Barceló per un temps
de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. És evident i estam totalment
d’acord amb la ressenya que vostè feia de la Llei de patrimoni
històric, que hi ha un deure de conservació dels propietaris i que
les administracions poden i han d’instar els propietaris a dur a
terme les actuacions necessàries per a la conservació del
patrimoni històric. És indubtable també que el Sindicat, amb la
declaració de Bé d’Interès Cultural, és un bé patrimonial que és
a nivell de Mallorca lògicament i per als felanitxers
especialment molt important i molt estimat, i crec que també
s’ha reiterat diverses vegades la voluntat de tots els partits
polítics i de totes les administracions a l’hora de dur a terme
algun tipus d’actuació. El problema evidentment és que estam
parlant d’una quantitat important de doblers, d’un patrimoni
molt gran, d’un patrimoni per tant..., desconec les dades, però
parlam de molts de doblers. 

I aquí jo crec que tots hem de fer un poc d’autocrítica. Crec
que la Sra. Soler és normal que reivindiqui amb aquesta força
aquest bé d’interès patrimonial, l’anterior govern va manifestar
l’interès d’adquirir-lo, però no es va deixar res fet, això s’ha de
tenir en compte: i per altra banda crec que el Govern de les Illes
Balears ha de fer un esforç, Sr. Manera, per una banda hi ha
aquesta proposta que es va aprovar, com bé ha dit la Sra. Soler,
per unanimitat de tots els grups polítics, on tots els grups
polítics hi varen fer algun tipus d’aportació per arribar al
consens i aprovar entre tots aquesta proposició. Les distintes
administracions han anat fent aportacions, l’Ajuntament de
Felanitx en el pressupost general d’enguany hi va posar aquesta
partida de 120.000 euros. L’Estat, arran d’una esmena,
efectivament, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana va
proposar aquesta partida nominativa de 300.000 euros també per
a l’any 2009. És evident que no són més que partides per
començar, jo crec que tots som ben conscients que aquests
420.000 euros no són suficients, que són partides significatives,
però insuficients. 

Per tant, crec que sí que s’hauria de fer un esforç per part del
Govern de les Illes Balears. Entenc que amb el pressupost
avançat d’enguany pot ser complicat, però sí que, si no es pot
fer enguany l’any que ve sí que s’hauria de dur a terme algun
tipus d’actuació. Crec que aquesta comissió que es va fer
precisament a proposta del Grup Socialista de Felanitx pot ser
una bona manera de dur a terme aquesta actuació, per entre tots
decidir quin tipus d’actuació es du, com es du, de quina manera
i amb quin temps. També crec que seria important constituir
aquesta comissió. Fa dos mesos que es va aprovar per part de
l’Ajuntament de Felanitx la constitució d’aquesta comissió. Em
consta, perquè així ho varen manifestar els distints grups
polítics a Felanitx, l’oposició ahir precisament reclamava a
l’ajuntament que constituís la comissió i denunciava
l’Ajuntament de Felanitx per la inactivitat que ha tengut,
precisament sobre aquest tema. 

Per tant, crec que seria important, com deia, constituir
aquesta comissió, per tal de veure quin tipus d’actuacions s’hi
poden dur a terme, de quants de doblers parlam -personalment
a hores d’ara no ho sé, no sé de quants de doblers parlam- i
d’exactament si, aquesta proposta que deia el Sr. Carles Manera
de la propietat, la compatibilitat entre un ús públic i ús privat,
per allò que he entès, seria o tendria alguna tipus de possibilitat
de dur-se endavant. Crec que la via del conveni en la propietat
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pot ser molt interessant i pot donar molt de marge. Ara, això sí,
crec que tots ens hem de proposar que -com deia la proposició-
abans de finalitzar aquesta legislatura estigui resolta aquesta
qüestió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Garcías també per un temps de deu
minuts.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta. La Sra. Soler estava com a
l’expectativa de... no sé de si intervenia el Sr. Boned o jo
personalment, però en qualsevol cas, crec que és igual. 

Crec que la proposició no de llei que vàrem aprovar per
unanimitat, després no d’una gran negociació perquè tampoc no
va ser excessivament dramàtic posar-nos d’acord en allò que
tots volíem, és un exemple del que és l’esperit precisament de
la legislació vigent en matèria de conservació del patrimoni i
que posava de manifest un poc un tarannà i una sensibilitat cap
al patrimoni de tots els grups polítics, en aquest cas concret de
la Bodega Cooperativa de Felanitx amb un edifici i una història
que crec que va més enllà dels valors patrimonials o dels valors
històrics que pugui tenir l’edifici o dels valors arquitectònics.

Es tracta, com n’ha fet una pinzellada el conseller, d’una
cooperativa. Una cooperativa constituïda l’any 1919 a un
territori on no precisament s’ha estat excessivament cooperatiu
i sí que durant els darrers anys o els primers anys de la
democràcia fins i tot diria que un poc anticooperatiu. 

La història de la Bodega Cooperativa de Felanitx, que va
tancar a principis dels anys 90 després de greus problemes
financers i com s’ha comentat en una situació de convulsió
econòmica del sector agrari amb una crisi, diria que tan
profunda o més que la que es viu actualment, i en un moment
també en què l’administració va donar un camí a aquests tipus
de societats de recapitalització, d’estudis de viabilitat que ni la
cooperativa de Felanitx ni la de Sa Pobla ni alguna més s’hi
varen acollir. Això ens du a aquest tancament, trist tancament
d’una empresa, totes les empreses quan tanquen crec que deixen
d’això..., però en aquest cas més encara per la història vinícola
de la comarca i de Felanitx. Això, és important -crec- remarcar-
ho.

El camí emprés, l’acord al qual es va arribar a l’ajuntament
l’altre dia obre precisament aquest camí que, mitjançant la
cooperació, es pugui aconseguir aquest objectiu. El que sí
aportaria és que de la manera que no s’aconseguirà és anant per
la via dels retrets de si un partit s’ha fet les fotografies amb uns
en un moment determinat, si l’altre partit s’ha fet les fotografies
amb l’altre en un altre moment determinat, si un ho volia
finançar amb fons FEDER, si l’altre ho pot finançar... És a dir,
el problema de fons és un altre. El problema de fons és que
siguem capaços, per primera vegada o per poques vegades a
aquesta comunitat, de treure endavant un tema tan important
com és la recuperació d’un patrimoni com és el de la Bodega de

Felanitx, com exemple de coses que en temps passat han succeït
i que no haurien de tornar a passar. 

Aleshores, com que no crec que sigui temps de retret i crec
que hi som a temps, som a meitat de legislatura, i som capaços
de, en aquest camí..., crec que el menys necessari és fer renou
i fer moltes tires de potades, que deim els pagesos. És a dir, és
tenir clar on volem anar i per arribar-hi ésser..., mitjançant
aquesta comissió anomenar el procés i aclarir el procés que es
vulgui seguir. Després la resta pot venir, però en qualsevol cas,
no facem retrets perquè si d’aquí a mig any tornam estar en una
situació que se continuï avançant, però el que hem de fer és
sortir amb notícies que no complim unes promeses o que no
complim o deixam de complir, quan un tema d’aquestes
característiques entre privats i administracions públiques, el que
hauria de ser més important és la prudència i no el fer públiques
xifres i retrets, crec que això ens duria a aconseguir aquest
objectiu que tots ens proposàrem a aquesta comissió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Garcías. Ara té la paraula novament
l’Hble. Conseller per un temps ilAlimitat.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Gràcies, Sra. Presidenta. El primer, Sra. Soler, li accepto
totalment la crítica que m’ha fet. Reconec que la conselleria no
ha treballat amb la celeritat que tocava, li accepto totalment la
crítica. Efectivament, s’hauria d’haver fet una feina més
expeditiva, atenent el requeriment de la comissió i de la
Cambra. En aquest aspecte no tenc cap problema, quan les coses
no es fan en el temps que toca, allò honest és dir-ho i acceptar-
ho i, dit això, posar remei a la situació, de quina forma? Doncs,
el primer que farem serà nomenar aquesta persona que ha
d’estar a la comissió concreta, en aquest sentit mirar de
desencallar al màxim tots els problemes o els colls d’ampolla
que s’hagin produït. 

Seria important al mateix temps -insistesc- saber quina
destinació es donarà a aquest edifici perquè comprar patrimoni
és important, el problema després és mantenir-lo i aquesta és un
preocupació significativa perquè representa una despesa corrent
que pot anar incrementant-se a mesura que avança el temps. Per
tant, seria bo que aquesta comissió amb les institucions
implicades sabessin quina seria l’escomesa d’aquest edifici en
el cas en què s’arribi a un acord.

En tercer terme, seria bo trobar el mecanisme financer per
tirar endavant aquest projecte. Evidentment, amb pressupost
2009 és impossible tal com estan les coses en aquests moments.
El 2010 és un altre plantejament, fins i tot com a inversions de
l’Estat, aquestes inversions que vostè invocava, hi ha altres
accions que s’han pogut dur a terme. Per tant, obrirem vies
respecte a això per mirar de desencallar aquesta qüestió. 

Res més.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Novament ara hi ha un torn de
rèplica per part dels grups parlamentaris. Sra. Soler, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement, vull agrair la
sinceritat del Sr. Conseller. Crec que si tots els polítics
acceptéssim, tots, nosaltres els primers, els errors que cometem
per posar les bases i els fonaments per millorar el futur aniria
molt millor. 

Per tant, crec que me’n vaig amb l’esperança que després
d’un any i mig de no haver fet res d’aquesta proposició no de
llei, sí que de cara a un futur es poden fer coses. Crec que l’únic
important aquí per sobre de banderes polítiques o d’ideologies
polítiques és que l’edifici d’Es Sindicat com a patrimoni que és,
perquè les fotografies no les mostro, però si les mostres són
espectaculars, és a dir, té un valor arquitectònic molt important,
forma part de la història de Mallorca sencera. 

Per tant, crec que si tots som conscients -com ha dit el Sr.
Garcías o el Sr. Barceló- que deixem de banda retrets polítics i
realment ens posem a fer feina, l’únic important és poder
adquirir Es Sindicat, que passi a ser propietat de fons públic, és
a dir, bé sigui un consorci, bé sigui una fundació, bé siguin les
diferents administracions, no li sé dir la fórmula, però que ho
sabríem i que, una vegada això estigui adquirit, sabríem la
destinació, com vostè em diu, però això crec que forma part ja
d’aquesta comissió que han de crear des de l’ajuntament perquè
-vostè ho sabrà, jo ho sé molt bé, però vostè també ho pot saber-
és un edifici molt gran, excessivament gran i a més, parlam
d’una crisi econòmica, que vostè coneix tan bé com jo o molt
més, i crec que és una manera també d’esmenar-ho de cara a un
futur. 

És a dir, els darrers anys d’Es Sindicat, quan la producció de
vins no era la que hi havia d’haver -li ho recordaran a Felanitx
i li ho contaran-, hi havia una sala on els dissabtes i els
diumenges es feien exhibicions de ball de bot i es venia el vi
que es produïa a Mallorca. Això no de deixa de ser, de cara a un
futur, una manera més de vendre el nostre producte que no sigui
només sol i platja. Per tant, crec que això funcionarà a nivell
d’illa, no només a nivell de Felanitx. 

Per tant, me’n vaig amb la sensació i l’alegria que entre tots,
apart dels retrets, hi farem feina perquè això sigui una realitat
aquesta legislatura.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Soler. Per part del Grup Parlamentari
PSM, vol intervenir? Partit Socialista? No. Molt bé, idò si vol
tancar el seu torn també ho pot fer, Sr. Conseller. No, ha quedat
clar. 

Molt bé, idò, acabat aquest debat, volem agrair la presència
del Sr. Conseller i dels seus acompanyants. Interrompem la
sessió un momentet per acomiadar el conseller.

Gràcies.

II. Debat de l'escrit RGE núm. 4076/09, presentat per
l'Ajuntament de Sóller, mitjançant el qual tramet l'acord
adoptat relatiu a solAlicitud a la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears d'un informe de fiscalització dels comptes
d'aquest ajuntament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en
l’escrit RGE núm. 4026/09, presentat per l’Ajuntament de
Sóller, mitjançant el qual tramet l’acord adoptat relatiu a
solAlicitud a la Sindicatura de Comptes d’un informe de
fiscalització de comptes d’aquest ajuntament. 

Per fixar posicions intervenen els grups. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula...

EL SR. BONED I ROIG:

Molt breument, a la vista de l’escrit de l’ajuntament,
simplement vull ratificar la voluntat i fer nostra també la
voluntat del Ple de l’ajuntament, ja que és una moció que es va
aprovar per unanimitat. Crec que no està de més que aquesta
comissió i aquest parlament es facin ressò d’aquesta petició per
via de moció de l’ajuntament i es traslladi la petició de
fiscalització dels comptes dels anys que ells fan constar, que
vull recordar que també és fruit del consens i del diàleg perquè
primer es proposava una sola legislatura i amb negociacions es
va acordar que fossin dues. 

Per tant, ja que hi ha hagut consens total i per tant per
unanimitat amb aquestes aportacions d’uns i altres s’ha
aconseguit aprovar la moció a l’ajuntament, crec que hauríem
de fer el mateix aquí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
senzillament el mateix que ha dit el portaveu del Partit
Socialista que creim que hem de donar viabilitat o votar a favor
d’aquest acord que va aprovar l’Ajuntament de Sóller quant a
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trametre aquesta solAlicitud a la Sindicatura de Comptes, perquè
és la voluntat aprovada per unanimitat a l’ajuntament. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, passaríem idò a la votació de l’escrit. 

S’entén que hi ha assentiment. 

Molt bé, per tant, queda acordat solAlicitar a la Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears a la major brevetat un informe
de fiscalització dels comptes generals de l’Ajuntament de Sóller
corresponent al període 1999-2007 el més complet possible
quant al balanç de situació, estat de tresoreria i estat
d’endeutament real acumulat amb anterioritat i durant aquest
termini per via pressupostària o extrajudicial.

Una vegada esgotat l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.
Gràcies.
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