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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, abans de començar el debat del
primer punt de l'ordre del dia i atès l'escrit amb el número de
registre general d'entrada al Parlament de les Illes Balears
2561/07, presentat per la Sra. Margalida Isabel Cabrer
González, aquesta presidència ha decidit que l'esmentada
diputada pugui intervenir, per un temps de tres minuts, per tal
que, sense entrar en el fons de l'assumpte del debat, contesti
estrictament les alAlusions realitzades pel conseller de Medi
Ambient durant el debat de la pregunta RGE núm. 2437/07,
formulada pel diputat Sr. Joan Boned, relativa a l'ens Ports de
les Illes Balears.

Sra. Cabrer, si vol té l'ús de la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, per haver-me donat la
paraula en un torn d'alAlusions i perquè constin en el Diari de
Sessions les falsedats que es varen dir sobre la meva gestió a
l'entitat Ports de les Illes Balears vull precisar el següent: els
pressuposts sempre han estat aprovats amb el vot afirmatiu del
Partit Popular i d'Unió Mallorquina. S'ha emprat l'endeutament
en obres d'interès general, tant en compliment del conveni entre
la Conselleria de Medi Ambient i el Ministeri de Medi Ambient
per fer passejos de costes o obres urgents a platges, com per a
obres d'interès general de trànsit marítim a les estacions
marítimes de Ciutadella i de Sant Antoni, les quals estaven en
una situació de tercer món, i, evidentment, per a una gran obra
del màxim consens i de la màxima necessitat i de la qual ens
sentim molt orgullosos com és l'obra del dic exterior de
Ciutadella.
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No es diu, s'amaga que Ports, a més, va millorar moltíssim
la seva recaptació, que fins a l'any 2003 només era per a tots els
ports amb concessió de 50 milions de pessetes anual, cànons
per valor de 300.000 euros anuals, que, amb la nova Llei de
ports i amb tota la política de renegociacions de cànons dels
ports esportius, s'arriba a uns ingressos d'aproximadament 10
milions d'euros anuals amb aquesta gestió d'ingressos que es va
fer a l'anterior legislatura.

I també dir que, evidentment, tan malament no ho devíem
fer si s'ha mantengut l'antiga directora de Ports com l'actual
gerent d'aquesta empresa Ports de les Illes Balears, per tant
devia ser una molt bona gestora d'aquesta entitat perquè es
mantengui dins l'actual equip.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. 

El primer punt de l’ordre del dia consisteix en el debat de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral. 

I.1) Pregunta RGE núm. 2415/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a coordinació
institucional en matèria de mobilitat.

La primera d’elles, ajornada a la sessió anterior, és la
formulada pel Sr. Miquel Àngel Llauger. Té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta comunitat autònoma,
l’arquitectura institucional que tenim fa necessari que hi hagi
una coordinació continuada entre el Govern i els consells
insulars en totes aquelles matèries que són competència del
Govern, però que representen interessos importants o sensibles
per a les diferents illes.

A nosaltres ens fa l’efecte que en matèria de mobilitat de
vegades ha faltat aquesta coordinació, sobretot en una qüestió
tan singular com el transport aeri i que és d’importància molt
destacable per a les illes menors.

En vista de tot això ens agradaria saber l’opinió del
conseller de Mobilitat sobre si en matèria de mobilitat fa falta
una millora de la coordinació entre el Govern i els consells
insulars?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Té la paraula el Sr. Vicens.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Llauger, efectivament
nosaltres partim de la base que aquesta conselleria assumeix

que la descentralització és un bon camí per aplicar evidentment
les polítiques de mobilitat a la realitat insular de tot el nostre
territori. I efectivament, la coordinació institucional entre el
Govern i les diferents conselleries és un tema que ho trobam
prioritari. De fet i a diferència de l’anterior legislatura, el que
hem fet ha estat fer un nou marc de coordinació i cooperació
amb els consells insulars, sobretot en aquells consells insulars
de Menorca, i Eivissa i Formentera que ja tenen transferides les
transferències en matèria de transport terrestre.

Dins aquest nou marc de cooperació, el que hem fet ha estat
establir tot un seguit de reunions generals de coordinació que
es faran periòdicament a cada illa, es farà de manera rotatòria.
I també des del poc temps que duim en el Govern ja hem fet 5
reunions, concretament de coordinació amb els diferents
consells insulars respectius.

Per tant, dir-li que efectivament, ens preocupa la
coordinació, volem augmentar i volem que sigui bona aquesta
coordinació. I sobretot també millorar la cooperació que hi ha
hagut fins el moment. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Llauger? No.

I.2) Pregunta RGE núm. 2431/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a alentiment del creixement urbanístic.

Doncs passarem a la següent pregunta, la formulada pel Sr.
Jaume Font i Barceló del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Mobilitat i Ordenació, una vegada que vostè ja
s’ha reciclat amb Son Espases, el seu Grup del BLOC dóna
suport a increments i pujades d’incineració en el consell de més
d’un 26% i després d’haver passat 118 dies, la meva pregunta
després d’aquest reciclatge que ha tengut, és que vostè va dir
durant campanya que s’havia d'alentir el creixement desbordat
que sofrien les illes.

Després de 118 dies de no fer res, què pensa fer perquè això
no sigui així?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Vicens té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Font, efectivament el
creixement urbanístic sobretot desenfrenat i de vegades afavorit
pel model territorial és un tema que preocupa efectivament els
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ciutadans i jo he demostrat la meva preocupació durant molt de
temps. Com sap vostè, una de les normes que fixa els sostres
màxims de creixement són les DOT i la LOT (Llei d’Ordenació
Territorial) el que fan és assignar aquests creixements en els
plans territorials, els quals els distribuiran a cada àmbit
territorial. Per tant, els planejaments municipals els recolliran.

Per tant, aquí en principi hi ha la mesura de contenció del
creixement, en els plans territorials i això no lleva que aquesta
Conselleria de Mobilitat, evidentment, el que farà és amb les
seves competències posar criteris i orientacions de contenció de
creixement i de racionalització de creixement, més aviat diria
jo, a totes aquelles iniciatives legislatives que facem des de la
conselleria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Font, vol fer ús de la paraula?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, light, fluix, no queda res de tota aquella campanya,
de tot aquell posicionament del BLOC, tot era per aconseguir
governar. Una vegada que hi són, no són capaços de prendre
cap mesura. Em passa el problema als plans territorials, ja va
bé que els passi als plans territorials! 

El que és evident és que vostès en aquests moments estan
xerrant amb promotors per al tema d’HPO, és conegut, no sé si
a la seva conselleria o a la conselleria del Sr. Carbonero.
Vostès dirien, si ho féssim nosaltres, que estam especulant, qui
hi haurà darrera? I això és el que estan fent vostès en aquest
moment. La qual cosa seria important que comencessin a dir les
veritats d’allò que es varen comprometre durant la campanya.
I aquest grup de 29 espera que mitjançant la llei
d’acompanyament i que tantes vegades vostès varen donar
branca per segons quines qüestions que hi posàvem, no
s’atreveixin a emprar la llei d’acompanyament per posar en
marxa segons quines mesures que ja haurien d’haver dit en
aquest moment. Podem dir en aquest moment que la llei
d’acompanyament durà mesures que tenen a veure amb
l’ordenació del territori, quan vostès la passada legislatura ens
varen dir de tot.

Per tant, entre la pujada del fems per part del BLOC, amb
el seu suport al consell, el reciclatge de Son Espases i que no
hi ha mesures importants que tenguin a veure amb la contenció
del creixement en aquesta terra per part d’aquest Govern. Ens
trobam amb un Govern que no farà res de res.

Sr. Vicens, quasi totes les seves competències quan
traspassin transports al consell hauran desaparegudes. Quasi
pot desaparèixer la seva conselleria. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol contestar Sr. Vicens? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que és necessari. Miri
Sr. Font, li ho explicaré d’una altra manera. Vostè em demana
per la contenció del creixement. Doncs aquest Govern el que
vol és racionalitzar i contenir el creixement urbanístic exagerat
que s’ha produït per un model que vostès han estat implantat
durant molts d’anys. I com ho aconseguirem? Doncs miri,
d’una manera molt senzilla, fent tot allò que tenim en el pacte,
supòs que vostè coneix. I sobretot, fent tot el contrari a allò que
vostès varen fer.

Miri, nosaltres no farem noves urbanitzacions a la costa i
reduirem en principi les que puguem. Nosaltres no farem camps
de golf que impliquin creixement residencial o turístic.
Nosaltres no farem nous ports esportius, ni macro-ampliacions
dels existents. Tampoc farem una xarxa d’autopistes que ha
provocat i provoca un creixement totalment exagerat a
determinats pobles. Per cert, un poble que vostè coneix molt
bé, el seu, que molta gent diu que ja està desfigurat. Tampoc
farem lleis d’acompanyament que facin urbanisme a la carta,
tampoc ho farem. I tampoc farem ni incentivarem la segona,
tercera, o quarta residència en sòl rústic. Ni retallarem espais
naturals. Ni farem macro-ampliacions d’aeroport, ni macro-
centres, ni parcs temàtics en sòl rústic. 

Tot això no ho farem i tot això permetrà racionalitzar el
creixement, li ho puc assegurar. Per tant, miri si és senzill.
Bastaria fer el que no han fet vostès. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens.

I.3) Pregunta RGE núm. 2430/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a presentació de la proposició de llei d'ordenació
territorial i urbanisme.

La següent pregunta és la relativa a urbanisme i Pla
d’ordenació territorial del diputat Sr. Joan Flaquer. Té la
paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
És una llàstima Sr. Conseller que tot això que ara deia no ho fes
el seu partit quan va governar el consell de l’any 95 a l’any
2003.

(Aplaudiments)

Li record que varen governar.

Cap grup polític o membre del Govern farà públiques, ni
presentarà propostes a ple, o a comissió, que no tenguin la
unanimitat de les forces polítiques sota signants. Signen: PSIB-
PSOE, BLOC per Mallorca, PSM-Verds de Menorca, Unió
Mallorquina i PSOE-Eivissa pel Canvi. Es veu que hi ha qualcú
que aquest paper o no el s’ha llegit, o sí que el va llegir, però
no tenia cap intenció de complir-ho. Fa dues setmanes Unió
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Mallorquina va presentar en aquest Parlament un projecte de
llei del sòl, sense suposadament aquest acord i aquest consens.

L’he de felicitar, encara que no sigui costum en aquest torn
que l’oposició feliciti el Govern, Sr. Conseller que obligués,
forcés, encara que fos al seu germà, a retirar aquest projecte de
llei. Quina opinió en té vostè d’aquesta conducta per part d’un
grup parlamentari?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Vicens té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, les declaracions que
jo he fet en els mitjans de comunicació, crec que la meva
opinió està més que reflectida. De totes formes jo no tenc per
què opinar sobre el fet que un determinat grup parlamentari
presenti o no proposicions de llei, estan en la seva llibertat de
fer-ho. En tot cas la motivació li ha de demanar vostè a qui
presenta la proposició de llei.

El que li puc assegurar és que em pertoca, li ho confirm,
que la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori
treballa, ja fa estona, en una Llei de sòl, que hi té un grup
estructurat allà on hi ha especialistes de tots els consells
insulars i també d’algunes conselleries del Govern. 

Respecte de les alAlusions familiars, no li contest per
educació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Disculpi'm per les alAlusions familiars, tal vegada tengui raó, li
preg disculpes en aquest sentit. Però li vull dir Sr. Conseller
que com a demòcrata que vostè és, m’imagín que no ens
remetrà als parlamentaris de l’oposició a allò que vostè pugui
explicar als mitjans de comunicació. M’imagín que el
Parlament deu tenir alguna utilitat i alguna importància,
m’imagín. Per tant, no ens hem de donar per contestat, ni per
informats amb allò que vostè pugui explicar en els mitjans de
comunicació.

D’allò que estic parlant aquí avui no només és una qüestió
entre partits polítics que signen un pacte, és una qüestió que va
molt més enllà. El seu propi President del Govern, encara que
no del seu partit, ha parlat que aquest és un pacte que es
fonamenta en la confiança. Ha parlat que aquest és un pacte que
es fonamenta en la lleialtat i això ho ha explicat en el seu

discurs d’investidura. I aquest pacte és el que ha de fer
funcionar el Govern i el que ha de millorar les condicions de
vida dels ciutadans.

I jo avui a vostè no el critic, jo avui a vostè el felicit,
l’encoratj i l’anim perquè no toleri, com sol passar massa sovint
en aquesta terra, que un grup polític minoritari estiri sempre la
corda al seu costat i acabi imposant sempre les seves
condicions.

Enhorabona, felicitacions Sr. Conseller per haver fet
efectiva aquesta lletra del pacte, en aquest concret.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicens té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Flaquer, gràcies per la
felicitació, també ens hauria de felicitar, per cert, per les 100
urbanitzacions que es varen desclassificar durant el 95-99, per
cert, no li he contestat abans.

Miri Sr. Flaquer, sembla que vostès intentin fer veure
suposades desestabilitzacions en aquest Govern, desacords,
contradiccions, etcètera. Jo m’imagín que això serà la tònica de
la legislatura. Jo li diré que vostè confonen la dinàmica que
comporta la pluralitat d’un Govern amb la desestabilització
política que vostès voldrien que això succeís en aquest Govern.

I miri, jo crec que s’equivoca. A mi m’agradaria contestar
preguntes amb més contingut polític i no preguntes de petites
desacords que pugui haver-hi dins aquest Govern. De totes
formes li faré una reflexió. Vostès eren un Govern monocolor
i tremendament sintonitzat i que jo sàpiga no varen ser capaços
de treure una Llei de sòl. Aquest Govern sí que ho farà.

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 2558/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a internacionalització del
producte de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

La quarta pregunta ha estat retirada pel propi grup
parlamentari.

I.5) Pregunta RGE núm. 2566/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a endeutament de la Conselleria de Medi
Ambient.

Passarem doncs a la pregunta número 5. La formula la
diputada Sra. Catalina Soler. Té la paraula.
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LA SRA. SOLER I TORRES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller de Medi Ambient, ja que a la passada sessió
plenària vostè va aprofitar que el riu passava pel Pisuerga i va
deixar entendre que hi havia un gran endeutament a segons
quines àrees. M’agradaria que establís i digués que ja sabem
com tanquen vostès el futur pressupost d’aquesta comunitat, ja
el tenim clar després de veure divendres com ho varen tancar,
després de 5 hores de reunió.

M’agradaria saber què en pensa el conseller de Medi
Ambient de l’endeutament actual de la Conselleria de Medi
Ambient?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Soler. Sr. Grimalt té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel
Àngel Grimalt i Vert):

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra. Diputada,
celebr que em faci aquesta pregunta i ho celebr per tres motius.
Primer, perquè podrem parlar d’aquesta qüestió, crec que és
una qüestió que està bé que se sàpiga i es conegui.

Segona, perquè efectivament, la setmana passada i no em
sap gens de greu dir-ho, crec que no vaig estar encertat en fer
alAlusions personals quan realment la persona que podia
contestar en aquell moment no ho podia fer. Celebr que avui
hagi tengut l’ocasió de fer-ho i alhora pel to perquè per ventura
va ser una mica agressiu. Però els voldria explicar per què el to
va ser agressiu i per què en aquell moment estava enfadat.
Estava enfadat perquè en aquell moment, vostè ho ha dit,
divendres passat vàrem tancar el pressupost i des d’aquest
Govern tenim moltes dificultats per tancar un pressupost, amb
la llosa que representa el deute que té aquesta comunitat
autònoma. Només de la meva conselleria la càrrega financera
per al 2008, entre interessos i amortitzacions, pujarà a 44
milions d’euros. Això són molts de doblers.

Vostè em demana quina és la situació de la Conselleria de
Medi Ambient. Ara li ho explicaré. De totes maneres per
marcar el tema li vull dir que evidentment aquí hi ha un
problema que no neg i no els culp a vostès, aquesta comunitat
autònoma té un mal finançament. I això evidentment no és
culpa del Partit Popular, però sí que el Partit Popular la passada
legislatura va augmentar molt l’endeutament de la comunitat
autònoma i ha deixat una herència que no és bona de gestionar.

Concretament ABAQUA, l’empresa d’Aigua i Qualitat
Ambiental té un deute en aquests moments de 414 milions
d’euros, entre el deute pròpiament de l’agència i els convenis
que ha firmat. Enguany, el 2008, hem d’amortitzar, hem de
tornar 26 milions d’euros, només d’ABAQUA.

IBANAT té un deute de 8 milions d’euros, dels quals de
moment només n’hem de tornar 1 per al 2008, però l’any que
ve, per allò dels períodes de mancança que parlava l’altre dia,
els pròxims anys s’incrementarà la quantitat a tornar perquè
normalment els doblers no es tornaven l’any següent a demanar
el crèdit, sinó que hi havia un període de mancança que feia
que siguem nosaltres els que haurem de pagar aquestes
inversions.

Pel que fa a Ports de les Illes Balears. Sra. Cabrer, als 41
milions d’euros que jo li vaig dir l’altre dia, no hi havia els
doblers del conveni de Ciutadella. Per tant, va a part.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Grimalt. Sra. Soler té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt. En primer lloc celebr que ens
manifestés que estava enfadat a la passada sessió plenària, es
veu que no devien tenir doblers per poder tancar el pressupost.

Li diré una cosa molt clara, em sap molt de greu que vostès
s’hagin penjat aquesta llosa al cap. Nosaltres, el Partit Popular
i els seus 29 diputats que som aquí en cap cas pensàvem deixar-
los aquesta herència. De fet, nosaltres tenim el 47% dels vots
per poder governar. Els que s’han posat la llosa són els 6 partits
que han firmat un pacte per poder governar. Per tant, no era la
nostra intenció deixar-los aquesta llosa. I nosaltres haguéssim
seguit governant, fent les infraestructures necessàries per als
ciutadans i al mateix temps poder seguir duent a terme
l’endeutament. Per tant, si vostès no són tan hàbils en la gestió
econòmica no és un problema nostre.

Li diré més, precisament vostès que duen tant de filling ara
amb Madrid, el dic de Ciutadella que forma part d’aquest gran
endeutament de Ports, el va haver d’assumir en un 100%
aquesta comunitat autònoma. Demani doblers, vostè ho ha dit.

Li diré més, si tan mala gestió vàrem dur a Ports, no
mantengui la mateixa gerent. Vostè la segueix mantenint. 

Però encara li diré més, tendrem molt d’esment en els
pressuposts que presentaran en aquest Parlament i l’estudiarem
detingudament, perquè tal vegada haguem gastat molts de
doblers i ens haguem endeutat en infraestructures necessàries
per a tots els ciutadans de Balears. Per al Port de Cala Figuera,
Porto Cristo, Porto Colom, per fer les estacions marítimes de
Sant Antoni, de Ciutadella. Tot això s’ha fet. No sabem si
s’hauran gastat en dinars de presentació de vicepresidents de
segons quines entitats, per donar-se a conèixer als funcionaris
es dediquen a convidar-los a dinar als millors restaurants de
cada port.

O si és veritat la promesa que ja ha fet que a partir de dia 1
de gener cobraran més tots i cada un dels responsables de
segons quins departaments. Per tant, això ho tendrem molt en
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compte, si l’endeutament és el mateix, tota la caixa surt d’allà
mateix, dels doblers públics de tots i cada un dels ciutadans.

Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Me sap greu Sr. Grimalt, però vostè ja ha fet ús del seu
temps.

I.6) Pregunta RGE núm. 2477/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a mesures contra la sinistralitat laboral a
Eivissa.

La següent pregunta la formula la Sra. Marián Suárez del
Grup Parlamentari mixt. Sra. Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera de Treball, segona
la memòria del CEES corresponent al 2006, que va ser
presentada dijous passat en seu parlamentària, les Illes Balears
han tornat a ser capdavanteres a tot l’Estat per l’índex de
sinistralitat laboral, també en pèrdua de jornades de feina per
accidents laborals. Les Pitiüses apareixen al front de la
comunitat. Així mateix es recull que el nombre d’accidents
laborals va augmentar a Eivissa i Formentera un 42,5% entre el
2003 i el 2006.  Aquestes dades no poden deslligar-se de la
nefasta política de prevenció de riscs laborals desenvolupada
per la Conselleria de Treball de la passada legislatura, que va
permetre entre altres coses que Eivissa i Formentera estiguessin
sense tècnic de prevenció de riscs laborals durant 2 anys. 

En conseqüència li faig la següent pregunta: quines mesures
té pensat posar en marxa la Conselleria de Treball en matèria
de prevenció de riscs laborals per lluitar contra la sinistralitat
laboral a Eivissa?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Sra. Nájera té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Sra. Presidenta, muchas gracias, diputadas y diputados. Sra.
Diputada, la lucha contra la siniestralidad es una prioridad de
la Conselleria de Treball i Formació de este Gobierno, pero no
únicamente en la isla de Ibiza, en donde tenemos unos datos
verdaderamente preocupantes. En el año 2006 el nivel de
siniestralidad por cada 1.000 trabajadores alcanzó el 71,8. En
este momento se está llevando a cabo un análisis precisamente
sobre las causas de siniestralidad en la isla de Ibiza, con la
finalidad de centrar medios y esfuerzos en aquellos sectores
que más lo van a demandar. Esto nos va a permitir mejorar las
actuaciones que vamos a desarrollar allí. No obstante, ya se ha
empezado con los propios técnicos que en este momento

contamos en la Dirección General de Salud Laboral adscritos
a Mallorca, se están desplazando a Ibiza como refuerzo a la
labor llevada a cabo por la técnica de seguridad que tenemos en
este momento adscrita a Ibiza.

Estamos desarrollando, yo espero en estos próximos días
presentar a través de la Mesa de Diálogo Social, a los
sindicatos y a las empresas, un plan de trabajo y un plan de
choque no solamente en el ámbito de la isla de Ibiza, que
también, sino también en el ámbito de las islas de Mallorca y
Menorca.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Nájera. Sra. Suárez vol fer ús de la
paraula?

I.7) Pregunta RGE núm. 2555/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a programes de
cooperació per als afectats pel terratrèmol del Perú.

Passam doncs a la següent pregunta, la setena i la formula
el diputat Sr. Miquel Àngel Llauger. Té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. És una pregunta adreçada a la
consellera d’Afers Socials. Fa aproximadament un mes, crec
que era a la primera sessió d’aquest període de sessions, que
aquest Parlament va aprovar per unanimitat una resolució en
solidaritat amb aquelles persones de Perú que havien patit un
terratrèmol aproximadament un mes abans. Era una resolució
a la qual s’expressava la solidaritat i s’instava el Govern a fer-
hi accions també de cooperació.

Jo crec que seria bo que un mes després d’aquesta
proposició no de llei, que la cambra conegués i la societat
també pogués conèixer quins són els programes de cooperació
que ha duit a terme el Govern de les Illes Balears en relació al
terratrèmol del Perú?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Govern per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bon dia a tothom. Sra. Presidenta, Sr. Diputat, efectivament
l’endemà que es va produir el terratrèmol hi va haver un
representant de la Conselleria d’Afers Socials que va anar a la
coordinació de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional, allà on es va repartir una mica quines serien les
comunitats autònomes que havien de treballar en el primer
moment del terratrèmol. I efectivament, la comunitat autònoma
de les Illes Balears hi va intervenir en 3 aspectes bàsics: l’abric,
la nutrició i aspectes sanitaris.
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En aquest sentit la primera tramesa que es va fer va ser a
través de l’ONG Apotecaris Solidaris que va enviar diversos
kits de material higiènic i sanitari de primera necessitat. Això
va sortir en el segon avió fletat per l’Estat espanyol.

Després es va establir una reunió de coordinació amb les
dues entitats que més treballen en temes d’urgència i totes les
entitats o ONG que estaven presents en el territori del Perú. Es
va fer una coordinació a nivell d’institucions i es varen assignar
inicialment 150.000 euros i posteriorment 50.000 euros més
dels fons propis de la comunitat autònoma. Es varen simplificar
els formularis d’emergència i les entitats varen presentar un
total de 400.000 euros en propostes. D’aquests 400.000 euros
es varen donar sortida a 300.000 euros, conjuntament amb
finançament dels ajuntaments i del Fons Mallorquí.

Aquests 300.000 euros s’han destinat a 3 projectes bàsics,
un gestionat per Càritas, el projecte d’intervenció de
l’emergència ocorreguda pel terratrèmol, té aquest nom. I que
treballa a les localitats de Pisco, Cañete, Ica i Chincha i donar
suport nutricional a 2.800 famílies.

Un segon projecte gestionat per la Federació
d’Associacions d’Immigrants i que treballa en el sistema de
donar mòduls bàsics d’habitatge i s’ha arribat a 130 famílies. I
finalment a través (...) que treballa a les localitats una altra
vegada de Chincha, Ica i Vicente el Cañete que són les zones
més afectades i hem pogut a arribar a 570 famílies a través d’un
sistema d’aportació d’aliments, aigua potable i a través d’uns
aparells molt senzills, però que donen cabuda a tot el que són
famílies reduïdes per donar habitatges d’urgència.

Això són els tres projectes que s’han finançat a través
d’aquests 300.000 euros que ha destinat el Govern balear i els
ajuntaments.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago.

I.8) Pregunta RGE núm. 2556/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a actuacions del proppassat 4 d'octubre.

La següent pregunta la formula el Sr. Josep Maria Costa i
Serra. Té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, la pregunta
és clara, saber quines actuacions va prendre la Conselleria
d’Interior el passat dia 4, en base al temporal que
fonamentalment va afectar l’illa de Mallorca. Dir-li de totes
maneres que ens tranquilAlitza la seva actuació, a més després
d’haver vist també que a un mitjà de comunicació, una persona
com és el director del Centre Meteorològic, Agustí Jansà,
apuntava una mica en la línia que vostè ja la setmana passada
va fer aquí i amb contradicció manifesta o alAlegació fortuïta
per part del portaveu del Partit Popular.

Únicament també li vull agrair en nom del Grup
Parlamentari Socialista el desdoblament polític que ha fet amb

aquest temporal i els diversos que hi ha hagut, allà on vostè ha
estat donant la cara a l’illa de Mallorca, però desplaçant un
director general quan a l’illa d’Eivissa també hi havia
necessitats. I rebutjar les crítiques formulades pel Partit Popular
que rebutjava que un director general, quan hi havia una crisi
a Eivissa, feia una crítica política de per què no estava a
Mallorca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Vol la paraula algú del Govern
per respondre?

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Sr.
Diputado, le agradezco que me formule esta pregunta porque
me permitirá aclarar falsedades que se dijeron en este
Parlament la semana pasada respecto a la tormenta del día 4.

Paso a relatar esquemáticamente las actuaciones que se
llevaron a cabo desde la Conselleria de Interior. A las 20.30 del
día 3 de octubre, día anterior a la tormenta, se decreta por parte
de la Dirección General de Emergencias el inicio (...) de
gravedad del Plan especial por riesgos de inundaciones
(INUNBAL), como consecuencia de un parte de previsiones de
fenómenos meteorológicos adversos, alerta amarilla por lluvias
en la comunidad autónoma. Con posibilidad en la emisión de
este primer parte se siguen recibiendo confirmaciones del
mismo, es decir, nivel amarillo, durante los días 3 y 4 de
octubre, hasta las 17.19 horas del día 4, que se recibe en el
centro de emergencias 112, un parte de alerta naranja por
lluvias en Mallorca.

Dos minutos más tarde ya estaba iniciado el fenómeno que
ha producido los daños, principalmente han sido a causa de
vientos huracanados y los tornados. Así, a las 17.27, 8 minutos
después de recibir la alerta, se recibe la primera llamada desde
El Toro (Calvià), alertando de un contenedor en medio de la
calzada con riesgo para los vehículos. A partir de este momento
los incidentes se suceden con extraordinaria rapidez,
provocando la caída de árboles, vallas publicitarias, torres de
alta tensión, etcétera sobre la vía pública, coincidiendo además
con la hora punta de tráfico de Palma.

Todo ello motiva el colapso de las redes de telefonía y un
colapso en las vías de comunicación que impiden la movilidad
de los intervinientes y de los técnicos que debían acudir al
centro de emergencias 112. Tras activarse el nivel IG1 del plan,
al recibir la alerta naranja se reúne el gabinete de crisis para
establecer comunicación con los responsables de los servicios
llamados a intervenir y empezar a coordinar las actuaciones a
poner en práctica para mitigar las consecuencias de las
tormentas.

Por tanto las actuaciones puestas en práctica son las
contempladas en el plan especial activado a tal efecto,
constituyéndose inmediatamente un grupo de apoyo técnico
conformado por representantes técnicos de todas las
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administraciones involucradas en las tareas para la vuelta a la
normalidad. Este grupo técnico coordinó las tareas de brigadas
forestales del IBANAT, recursos hídricos, bomberos, tanto del
consell insular como de Palma, policías locales de los
ayuntamientos afectados, unidad operativa de la Dirección
General de Emergencias, voluntarios de protección civil, etc.

En este grupo también había representantes de las distintas
instituciones, como Delegación de Gobierno, Consell Insular de
Mallorca y Ayuntamiento de Palma, el director del Instituto
Nacional de Meteorología...

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

...(...) telefonía, EMAYA y GESA. Por lo tanto la
coordinación institucional queda demostrada. Gracias, Sra.
Presidenta.

I.9) Pregunta RGE núm. 2557/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a llei del sòl.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta, relativa a la Llei del sòl, la formula el
Sr. Josep Carretero i Nieto. Té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dins l’àmbit de l’ordenació
territorial hem pogut escoltar aquí coses que es van fer i no
s’haurien d’haver fet, i coses que no es van fer i que s’haurien
d’haver fet, i ens agradaria escoltar com valora el Govern de les
Illes Balears que actualment la comunitat autònoma de les Illes
Balears sigui l’única de l’Estat espanyol que no disposa d’una
llei del sòl.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. Té la paraula el Govern. Sr.
Vicens, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament la
valoració que en principi s’ha de fer de no tenir una llei del sòl
en principi és negativa. És a dir, la manca de regulació, d’una
regulació pròpia a la nostra comunitat crea una distorsió entre
l’ordenament jurídic i la nostra realitat social, econòmica i fins
i tot mediambiental.

D’altra banda aquesta necessitat, que ja és molt rellevant, ha
fet que diferents governs hagin intentat dur lleis del sòl al
Parlament i de fet darrerament en va arribar una sense que

finalment s’aprovàs. En aquest sentit, per tant, també és
important fer la reflexió que la urgència del tema no pot obviar
de cap de les maneres poder tenir un consens institucional,
sobretot dels consells insulars i ajuntaments, en aquest tema de
la llei del sòl.

Jo li assegur que la futura llei del sòl serà un instrument
fonamental per materialitzar el creixement sostenible de la
nostra terra, i això crec que és una cosa que tots desitjam, i
haurà efectivament de cohesionar una gran quantitat de
normativa, haurà també de donar seguretat jurídica i també
haurà de garantir una informació i una transparència important
en tots aquests temes.

Però no tot és negatiu; és a dir, també s’ha de tenir en
compte que serà una de les primeres lleis, que suposem que la
tendrem relativament aviat i jo crec que serà així, perquè crec
que compartim tots aquesta necessitat, serà una de les primeres
lleis que podrà, diguem, estar adaptada a la recent llei estatal
del sòl, i per tant li repetesc que aquest govern té la intenció de
presentar en aquest parlament un text sòlid, un text actual que
comptarà amb l’aval dels diferents consells insulars de la
majoria dels ajuntaments.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. No fa ús de la paraula
l’interpelAlant?

I.10) Pregunta RGE núm. 2563/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a identitat del gerent de l'IBISEC.

Doncs passarem a la pregunta número 10, d’identitat del
gerent de l’IBISEC, i la formula la Sra. Assumpte Vinent i
Barceló.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com que la setmana passada, Sra.
Consellera, vostè va dir mentides i va voler fer quedar
malament aquesta diputada, en el grup parlamentari, davant la
Cambra i davant la premsa, que és tota aquí, jo avui li deman
aquesta pregunta, perquè tengui la possibilitat de demanar
disculpes aquí o de rectificar les seves paraules. És més, li
deman que rectifiqui. Per tant jo volia saber per quin motiu
vostè nega la identitat del gerent de l’IBISEC, Sr. Francisco
Fernández Terrés, a la darrera sessió plenària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Vinent, crec que es va produir un malentès: jo de cap manera
neg la identitat del Sr. Francisco Fernández Terrés. És el gerent
de l’IBISEC. El que jo vaig pensar és que vostè s’havia confós
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quan havia parlat d’imputacions. El Sr. Fernández Terrés no
està imputat, no ha estat imputat, i és un ciutadà en ple exercici
dels seus drets, mai no imputat i no condemnat en cap cas
judicial. És un coneixedor de l’administració pública i un
expert gestor, i compta amb tota la confiança d’aquesta
consellera. 

Em sembla que tornam a assistir a una d’aquestes
persecucions a què ens tenen acostumats quan no hi ha
arguments polítics; quan no es pot parlar de gestió s’acusa una
persona amb un motiu..., no ho sé, interessat, potser.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, consellera. Sra. Vinent, té la paraula.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que estam vivint una
pelAlícula d’extraterrestres, aquí, perquè la veritat és que és
aquest senyor, és ver?, que vostè té contractat; o no ho sap?,
perquè tal vegada confon un amb l’altre, també. 

(Algunes rialles)

Aquest senyor, idò aquest senyor no tan sols..., han estat
imputats el seu germà, ell i l’alcalde de Maó, tots tres a una
querella criminal per prevaricació en un cas de nomenar a dit
un arquitecte, sabent que havia d’entrar el número dos... Sí, sí;
sí senyor, sí senyora. A més a més vostè ha de saber que..., que
açò no m’ho invent jo. Vostè va dir que no ha estat imputat i és
una persecució política del Partit Popular. Miri, aquest senyor
hi ha un expedient de l’edifici “Estribord” que, a part que
tothom va mentir en aquest cas, l’Ajuntament de Maó va fer
una comissió d’investigació i hi van entrar el ColAlegi
d’Advocats i el ColAlegi d’Arquitectes. L’alcalde de Maó i
aquest senyor que vostè diu van dir que era legal, ètic i
transparent; idò miri, a la comissió d’investigació el ColAlegi
d’Advocats va dir que incomplia “las determinaciones del
pliego y, por consiguiente, la normativa urbanística de
aplicación. Está viciada de nulidad, al igual que las licencias
de obras, que al tiempo que aumentan la edificabilidad ya
excedida contenida en la propuesta adjudicada...”, és a dir,
acaba dient “tiene la consideración de infracción grave”.

A més a més el ColAlegi d’Arquitectes diu que incomplia
flagrantment “con el plan general, exceso de edificabilidad en
planta baja y usos no permetidos en parte de la misma, exceso
de edificabilidad...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

...en la planta denominada ático y en parte de los
voladizos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Se li ha acabat el temps... Sra. Vinent...

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

...con lo que aumenta el incumplimiento del...

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Bé, jo crec que tota aquesta informació que treu dels
mitjans de comunicació s’hauria de contrastar i, després, per
altra banda...

(Remor de veus)

...per altra banda no entraré aquí... Miri, jo crec que vostè
vol un titular negatiu contra la conselleria. Jo tinc confiança en
aquest senyor, en la seva gestió, ho dic clarament, i per altra
banda jo no estic acostumada a aquest joc del Parlament com
un abocador i no vull entrar en aquest joc; no hi vull entrar
perquè potser podrien també sortir mal parats.

(Més remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Galmés.

I.11) Pregunta RGE núm. 2564/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a manca de metges a Eivissa.

Passarem a la següent pregunta...

(Continua la remor de veus)

La següent pregunta..., la formula la diputada Sra. Carme
Castro. Té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta és per al conseller de
Sanitat; donada la situació que s’ha creat en els últims tres
mesos a l’Hospital de Can Misses a Eivissa, amb la marxa de
diversos especialistes, volíem saber quines mesures pensa
prendre el Sr. Conseller per incentivar les places de facultatius
a dit hospital.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castro. Sr. Thomàs, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. M’agrada
que em faci aquesta pregunta, ja que la falta d’especialistes és
un problema arreu de l’Estat i molt especialment a
determinades especialitats, i és bo que els representants polítics
i la ciutadania en general coneguin que existeix aquest dèficit
i que és un dels principals reptes del nostre sistema sanitari.

Però aquest fet, Sra. Diputada, no és nou. Nosaltres fa tres
mesos que tenim responsabilitat política a la Conselleria de
Salut, però li puc dir que nosaltres no hem trobat cap estudi que
analitzi aquest tema, i li estic dient cap estudi, ni de necessitats
en recursos humans, ni cap estudi de solucions en recursos
humans. Nosaltres ja ho estam fent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Sra. Diputada, vol fer ús de la
paraula? Té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí, moltes gràcies. Me n’alegro que li agradi que li faci
aquesta pregunta. Ja sé que és un problema que és general arreu
de l’Estat i a totes les comunitats, i a aquesta en especial. A
l’illa d’Eivissa el problema és especialment greu: hem tingut un
augment de cartilles, de targetes sanitàries els últims quatre
anys superior a la mitja del global de les Illes, i vostè diu que
fa tres mesos que està fent feina. Molt bé, idò si fa tres mesos
que fa feina, en els últims tres mesos se n’han anat de l’illa
d’Eivissa un metge de família, un internista, una cirurgiana, un
cardiòleg que se’n va la setmana que ve, el servei
d’anatomopatologia de l’hospital està sota mínims, i de moment
no hi ha cap resposta ni per part de la conselleria ni per part de
la gerència de l’hospital de cara a contractar nous metges i ni
tan sols incentivar perquè es quedin els que se’n van i que no
se’n vagin els pocs que queden.

Vostè diu que no ha trobat cap estudi. L’estudi sobre la falta
d’especialistes es va enviar al Ministeri de Sanitat, i el ministeri
va dir que no en faltaven, d’especialistes. I a més hem de tenir
en compte que l’anterior govern, ja que a vostè li agrada tant
mirar cap enrere, des del juliol del 2005 el nombre
d’especialistes a l’Hospital de Can Misses va augmentar un
33%, es van contractar 37 facultatius més dels que hi havia. 

El que volem és una resposta per part de la conselleria,
perquè això s’ha denunciat ja repetidament als mitjans de
comunicació i sé que han tingut reunions amb el Sindicat
Metge de l’Hospital de Can Misses. L’última denúncia del
sindicat és de divendres passat; es van reunir amb caps de la
conselleria i no se’ls va dar cap resposta. Vostè va venir a
Formentera -per cert, va parar a Eivissa només per agafar la
barca, no es va dignar a visitar l’Hospital de Can Misses, a
pesar que aquest problema ja estava denunciat- i quan se li va
preguntar, per part d’un mitjà de comunicació local, pel
problema, vostè va dir que no el coneixia -aquí està- i va dir
que si s’assabentava d’algun problema el resoldria
puntualment. Jo li aconsellaria, Sra. Conseller, que busqués
solucions i que no mirés enrere...

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro; se li ha acabat el temps.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Miri, Sra. Diputada, és veritat que jo vaig anar a
Formentera, però si no s’ha assabentat que ja he estat dues
vegades a Eivissa jo no tenc aquest problema. He estat a
l’hospital, ja vostè em va demanar i li vàrem donar solucions.

Miri, tothom sap que amb les condicions en aquests
moments de treball resulta molt difícil de trobar recursos
humans, entre altres coses a la nostra comunitat autònoma per
un fet com és la insularitat a nivell de renda de vida i, en el cas
de les illes menors, en temes professionals perquè es treballa
amb un certa aïllament professional. Nosaltres estam estudiant
aquest tema, jo ja li ho vaig dir, i l’estam estudiant amb dos
objectius temporals, un a curt termini i un a llarg termini.
Tenim obertes línies de treball en recerca de professionals, tant
en el conjunt de l’Estat espanyol com a l’estranger, incentivant
convocatòries per a places i introduirem mesures de fidelització
de professionals, i aquestes són mesures evidentment que han
estat i seran plantejades als sindicats, com no pot ser d’una altra
manera.

En qualsevol cas sàpiga que abans de l’oferta pública de
treball es produiran convocatòries d’interinitats per a
determinades places d’especialistes a Eivissa, i nosaltres el que
volem fer és donar solucions, solucions a aquests problemes i
solucions duradores en el temps, amb mesures estructurals.
Però li torn a dir que nosaltres no ens trobat mesures
estructurals i això no és un problema nou d’ara, és un problema
que ve de molt enrere.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 2567/07, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a data de caducitat del nomenament del
director d'IB3.

La següent pregunta, la formula el Sr. Antoni Pastor i
Cabrer. Té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Don per formulada la
pregunta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Govern té la paraula el Sr. Moragues.
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EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, mentre no hi hagi una
llei específica, el termini del mandat el fixa el Parlament, que
és la institució que té la responsabilitat de nomenar el director
de l’ens públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Pastor té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, vostès en el seu
programa electoral duien que el director d’IB3 seria nomenat
per dos terços d’aquesta cambra, no feien referència a la llei, i
a nosaltres ens agradaria saber fins quan hem de tenir un
director d’IB3 que es contradiu ell mateix. Ell ha dit en moltes
d’ocasions que ha vengut a fer periodisme i no política; l’altre
dia a una emissora de ràdio va dir: “Jo tenc un peu a cada
costat, és a dir, som un polític, faig una feina, un encàrrec
polític amb un coneixement professional i sé el que tenc entre
mans”. 

Ens agradaria saber fins quan hem de tenir un director
d’IB3 que no fa cas de les audiències. Diu que ell ha vengut a
fer televisió, no a fer audiència. Ens agradaria saber fins quan
hem de tenir un director d’IB3 que no mira la seva pròpia
televisió; diu literalment: “Jo no sé el que surt als informatius
ni qui ve a les tertúlies”. M’agradaria saber fins quan un
director d’IB3, que reconeix que manté contactes amb el
Govern; diu: “No es pensi que el meu mèrit és l’enfrontament
amb vostès -és a dir, amb el Partit Popular-; ens han arribat
queixes del Govern de quin seguiment s’ha fet del tema de Son
Espases”, reconeix el propi director d’IB3.

Fins quan hem de tenir un director d’IB3 que acomiada els
seus contertulians per burofax?, per cert en castellà.
M’agradaria saber fins quan hem de tenir un director d’IB3 que
no mostra el mínim interès per les illes menors. Ens agradaria
saber fins quan un director d’IB3 que basa els seus fitxatges
directius per afiliació política: una consellera del Consell de
Mallorca reconeix que la seva filla ha estat fitxada per tenir
carnet d’Unió Mallorquina. Fins quan un director d’IB3 que
presumeix de reduir els sous però no diu que multiplica els
càrrecs? Fins quan un director d’IB3 que reconeix públicament
que no sap ni ha quantificat el que suposarà per als ciutadans de
les Illes Balears, el cost que suposarà per als ciutadans de les
Illes Balears els acomiadaments i la ruptura de contractes amb
distintes productores?

Això preocupa a aquest grup parlamentari, a aquest grup
majoritari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Se li ha acabat el temps.

(Aldarull a la sala)

Sr. Moragues, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, preocupació que els honora,
Sr. Pastor. Certament totes aquestes preocupacions que tenen
les poden explicar a la Comissió de control de la radiotelevisió
i segur que tindran la complida resposta del director.

Miri, Sr. Pastor, aquest senyor, el Sr. Director de l’ens
públic, ni té caducitat ni provisionalitat, perquè està complint
les previsions estatutàries i el compliment d’un acord del
Parlament, com no podia ser d’una altra manera. Evidentment
les previsions estatutàries ens obliguen a regular per llei el
funcionament de la radiotelevisió de Balears, i en açò està fent
feina el Govern. A mi m’agradaria que el Grup Popular se
sumàs a aquest debat i a un acord parlamentari en torn d’una
llei molt important que ha de vetllar per tal que la corporació
de radiotelevisió de Balears respongui a valors democràtics tan
importants com són la llibertat d’expressió i el dret a una
informació independent, veraç i plural.

Està clar que qualsevol grup, també el seu, com no podia
ser d’una altra manera, pot i ha d’expressar el seu punt de vista
i les seves discrepàncies, però estaria bé, molt bé, crec jo, que
fos possible que una llei que ha de garantir el dret a la
informació, a aquesta informació tan important, a la informació
democràtica i plural, tengui el suport unànime de la Cambra, i
aquesta és la intenció i el perquè està fent feina el Govern en
aquests moments en la nova llei.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues. 

I.13) Pregunta RGE núm. 2559/07, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situació econòmica de la Conselleria de Salut i
Consum.

La següent pregunta la formula el Sr. Miquel Gascón. Sr.
Gascón, té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, presidenta. Sr. Thomàs, després d’haver sentit les
meravelles que el Partit Popular va fer amb la política de
personal l’anterior legislatura i que vostè està derruint,
voldríem saber..., perquè a l’anterior legislatura, al principi de
l’anterior legislatura se’ns va dir que s’havia fet una auditoria,
auditoria que jo sempre he anomenat fantasma perquè l’hem
demanada i no se’ns ha donat, o fantasmada d’auditoria, avui
en dia ja ho podem dir perquè no sabem què va passar
exactament, però se’ns va dir que hi havia 150 milions d’euros
de dèficit. 

Vostè la setmana passada a la comissió ens va insinuar i ens
va dir els nombres de deute més importants, que s’havien trobat
factures, etc. Bé, nosaltres volíem saber, ja que a l’anterior
legislatura aquests doblers no s’han gastat en centres de salut,
atès que es paguen a deu anys, com vostè sap, amb els convenis
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amb els ajuntaments; no s’han gastat a Menorca, malgrat que
s’ha fet un hospital nou, perquè fins i tot els llits es paguem
amb un préstec a quatre anys; i amb Son Espases evidentment
no, perquè no s’ha començat i tardarem 30 anys a pagar-ho tot,
jo estic convençut que no s’han gastat en dinars, com han dit,
ni en factures d’altre tipus de coses, i voldria que vostè ens
digui com s’ho ha trobat i què n’opina.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Sr. Thomàs, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat; com vostè diu
la situació econòmica que ens vàrem trobar el juliol a la
Conselleria de Salut la podríem definir com de molt
preocupant, i que en certa mesura ens condiciona la manera de
poder treballar en el futur.

Per dir qualque xifra, diré ens hem trobat factures pendents
de cobrament de proveïdors del Servei de Salut per un import
de 150 milions d’euros. El mes de juliol solament disposàvem
d’un 5,5% del pressupost inicial de la conselleria per a tot l’any
2007. I, d’altra banda, els comptes del Servei de Salut són
francament desoladores: el desviament pressupostari a juliol, és
a dir, quan nosaltres vàrem entrar a la conselleria, s’havien
passat del pressupost aprovat inicialment en 102 milions
d’euros. És molt fàcil fer una suma, i aquesta suma ens diu que
actualment la conselleria té un deute de 250 milions d’euros.

Són xifres molt importants perquè, entre altres coses,
hipotequen determinades accions i també, per exemple, els
interessos de demora d’aquest deute el juliol eren de 4 milions
d’euros. Aquest deute no pensam nosaltres que es pugui atribuir
tot a una gestió sanitària que jo no qualificaré d’irresponsable,
però sí que em permetran com a mínim dir que és una gestió
clarament millorable, i evidentment posa en evidència la nulAla
eficàcia de mesures de contenció de la despesa aplicades durant
l’anterior legislatura.

250 milions d’euros són molts de doblers, moltes coses s’hi
poden fer perquè, entre altres coses, suposen un 20%, un 20%,
del pressupost del 2007. Aquest govern té el compromís
d’augmentar el pressupost de la Conselleria de Salut i no vol
renunciar a una recerca de finançament que pugui compensar
aquest dèficit. Esper comptar amb tot el suport d’aquesta
cambra per a aquest tema.

 Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.14) Pregunta RGE núm. 2565/07, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Institut Ramon Llull.

La següent pregunta és la número 14 i la formula el Sr.
Francesc Fiol i Amengual sobre el Ramon Llull. Té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
fa poc dies, a la clausura, o durant la Fira de Frankfurt, es va
publicar una fotografia on les autoritats allà presents de
Catalunya i Balears brindaven per l’èxit, i jo també
figuradament hi brind, per l’èxit de la Fira de Frankfurt i pel bé
de la literatura en la llengua catalana, però em va cridar molt
l’atenció que un dels que brindaven era l’exconsellera Mieras,
i em va dur a la memòria el molt de mal que va fer -no hi ha
pitjor cuina que la de la mateixa fusta-, el mal que va fer no al
Govern balear anterior, no al conseller de Cultura ni al
president del Govern d’aquell moment, a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, obligar-nos a sortir de l’Institut
Ramon Llull. 

Hi podem tornar, nosaltres no som especialment contraris,
però m’agradaria conèixer la posició del Govern sobre aquesta
qüestió perquè veig versions contradictòries, veig situacions
alguna d’elles fins i tot un poquet còmica, que m’agradaria que
se m’explicàs en aquesta cambra i que se’m digués quina és
exactament la posició del Govern sobre aquesta qüestió i en
quins termes es planteja seriosament i amb el respecte que
mereix aquesta comunitat com a institució tornar al Ramon
Llull.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Galmés, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Bé, com vostès ja sabem el Ramon Llull es va crear l’any
2000, el 2005 vàrem sortir per motius que jo evidentment no
estic..., no hi era en aquell moment, vostè sabrà millor per quin
motiu es va sortir, i l’objectiu és molt clar: fer la projecció de
la cultura catalana d’una forma coordinada, unida, amb la qual
cosa el que ens proposam és reorganitzar les feines de totes les
institucions en matèria de cultura i projecció exterior. Vull dir
que es tracta d’una redistribució, arbitrar mesures de
coherència, d’eficàcia i d’efectivitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Galmés. Sr. Fiol, si vol fer ús de la
paraula...

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, si no coneix els motius és molt
fàcil, documenti’s, es va publicar moltíssim sobre aquesta
qüestió i jo crec que és del seu interès, li ho recoman. No, no,
no el que jo digués en aquell moment, tot el que va passar. Per
tant li recoman una lectura d’aquella situació perquè és molt
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ilAlustrativa de la relació que moltes vegades tenim amb
Catalunya. Però no és aquesta la qüestió.

Jo hi veig diverses contradiccions. El Sr. Sebastià Serra,
president ni més ni menys que de l’Institut d’Estudis Baleàrics,
ja ha arrufat el nas i ha dit que no ho veia clar, això, que
haguéssim de tornar a l’Institut Ramon Llull, un institut
dependent del Govern, en definitiva, i de vostè, de qualque
manera, perquè vostè el presideix almenys formalment. El
BLOC ja ha anunciat que el Sr. Isidor Marí serà el representant
de l’Institut Ramon Llull a les Illes Balears, cosa que pareix
que el president Antich no acaba de veure clar perquè va ser
reticent, quan li demanaren per aquesta qüestió. I, tres, ve el Sr.
Carod-Rovira a parlar d’aquesta qüestió i estava tan embullat
el dia en el Consolat per motiu dels pressupostos, com se sap,
que acaba el Sr. Carod-Rovira fent una roda de premsa tot sol
on diu que no sap si arribarem a un acord amb Andorra, estat
sobirà i que naturalment té restringits els seus convenis
internacionals amb països sobirans, que és obvi que no és el
nostre cas.

Digui’m què opina d’aquestes tres qüestions, que és el que
li estic demanant en aquest moment.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Galmés, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Els tres governs, Catalunya, Balears i Andorra, en aquest
cas, han fixat un calendari de feina. En aquest calendari de
feina el primer que se cercarà és una fórmula jurídica per al nou
institut. Participaran en la refundació de l’organisme,
refundació, amb la qual cosa no es tracta de la nova
incorporació d’Andorra i de Balears, sinó que els tres governs,
participaran en igualtat de condicions. Aquesta és la condició,
i es deixarà oberta també l’entrada a altres membres, per
exemple València.

Un cop s’hagi reunit i establert el calendari de feina,
després s’arbitrarà com es reparteixen les competències en
qüestions concretes o com s’incorpora l’Institut d’Estudis
Baleàrics dins el Ramon Llull. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés.

I.15) Pregunta RGE núm. 2569/07, de l'Hble. Diputat
Sr. Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a control de fondejos.

La següent pregunta la formula el Sr. Bartomeu Vicens i és
sobre el tema del control de fondejos. Sr. Vicens, té la paraula.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, presidenta. La riquesa marítima de les nostres illes
dóna peu a moltes activitats. L’altre dia parlàvem en aquesta
cambra del busseig. Una altra de les activitats més arrelades i
que té també un gran dinamisme econòmic són les activitats
marítimes d’esbarjo. Ens podria dir el conseller quin és el
balanç de control de fondejos?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Grimalt, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel
Àngel Grimalt i Vert):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Vicens, la Conselleria de Medi Ambient és competent en
regulació de fondejos a zones LIC, on ha desenvolupat un
programa de fondeigs controlats dins el marc del programa
europeu Life Posidònia a les zones, precisament, de praderies
de posidònia del litoral de les Illes. Per tant el control de
fondeig en aquestes zones és el que ara avaluaré.

Concretament són 9 camps de boies actualment en
funcionament, amb un total de 156 boies a Mallorca, 112 a
Menorca, 36 a Eivissa i 77 a Formentera. Aquests llocs
controlats d’aturada de vaixells tenen dos objectius: per una
banda protegir les praderies de posidònia i, per l’altra, facilitar
el fondeig a determinats llocs que sense cap dubte tenen un
atractiu important per al turisme nàutic, que són llocs d’interès.
Per tant és fer compatibles per una banda la protecció i per
l’altra el gaudi de les zones amb especials valors ambientals, el
que fa molt interessant aquest programa.

Enguany s’han evitat 13.000 agressions a les praderies de
posidònia, el doble que l’any anterior, i per tant creim que el
balanç és positiu, tot i que precisament aquesta dada, que
enguany siguin el doble que l’any passat, indica que l’any
passat totes les boies no estaven..., és a dir, el 2006, totes les
boies no estaven instalAlades i que per mor d’això hem perdut
una part del finançament de la Unió Europea, precisament
perquè el 2005 i el 2006 no varen estar en funcionament, no
varen estar operatives totes les boies que feien falta, i atesa la
precarietat econòmica de la conselleria, que abans comentava
la Sra. Soler, la veritat és que perdre doblers sempre és trist. 

En qualsevol cas és un projecte jo crec que interessant i
seria bo continuar amb iniciatives d’aquest tipus.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt.

I.16) Pregunta RGE núm. 2568/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a transferència de justícia.

Passam, doncs, a la següent pregunta. Era la RGE núm.
2568, però s’ajorna per a la propera sessió plenària, a
solAlicitud del Govern.
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II. InterpelAlació RGE núm. 2112/07, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a depuració d'aigües
residuals a l'illa d'Eivissa.

I a continuació passaríem al segon punt de l’ordre del dia
que consisteix en el debat de la InterpelAlació RGE núm.
2112/07, presentada pel Grup Parlamentari Popular i relativa
a la depuració d’aigües residuals a l’illa d’Eivissa.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula i per un temps
de deu minuts el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Medi Ambient, el Grup Popular presenta aquesta
interpelAlació, la qual té una petita errada, perquè és Eivissa i
Formentera, vull dir, les Pitiüses.

Davant la situació que vostè s’ha trobat en aquest inici de
legislatura, si hi ha un tema important que canvia respecte de fa
quatre anys és que a vostè li poden faltar doblers, però té
projectes, té molts de projectes. Les Pitiüses eren de qualque
manera dues illes totalment abandonades de la legislatura 1999-
2003, i vostè podrà veure amb la inversió que es va fer del
1999 al 2003 a les Pitiüses, en nova inversió, no li parl de
manteniment, que no va superar la nova inversió més que els
5.500.000 euros d’un terciari a la depuradora de Vila, la qual
mai no va funcionar i que es va inaugurar el 2002. Llavors en
parlarem, si de cas, a la rèplica perquè supòs que qualque grup
polític d’aquesta cambra en voldrà parlar.

La nostra interpelAlació és seriosa, no es preocupi dels
doblers, el conseller d’Hisenda ja s’espavilarà, la qual cosa és
la seva feina, perquè, que no li falten doblers, d’aquí a 180 dies
més no podrà ser la seva contesta davant un problema d’una
depuradora, desgraciadament, els ciutadans, vull dir,
afortunadament, els ciutadans el que volen són solucions, i
desgraciadament de vegades els polítics no tenim doblers; però
la contesta no podrà ser d’aquí a 180 dies més que no tenc
doblers. I davant aquesta situació, i que s’espavili el conseller
d’Hisenda i Economia, li volem demanar de tota una sèrie de
projectes que vostè té, a veure si els pensa dur endavant, sigui
amb la fórmula que vostè trobi convenient.

Sap que coincidim en el tema també de les concessions, si
troba que és oportú; nosaltres més que res és que hi ha tota una
sèrie de projectes que fan referència a l’ampliació de la Platja
d'en Bossa, de la qual vostè té el projecte, i en aquests
moments, que jo sàpiga, pot estar d’una altra manera (...) però
ja tenim l’informe de la Comissió Balear de Medi Ambient ok,
tenia l’informe de biodiversitat ok i faltava l’informe de la
direcció del parc natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera,
el qual tal vegada ja està fet. Però bé, el projecte està fet, sí que
és ver que encara no tenia consignació pressupostària ni tampoc
no hi havia, no sabem si vostè ho voldria ficar dins les
concessions.

De la depuradora de Sant Carles, també el projecte està
quasi acabat; que a mi em consti li faltava, hi havia una
tramitació encara més llarga, i era d’uns 5.086.000 euros.

I de Cala Tarida, que és l’altra depuradora imprescindible
a la zona de Cala Tarida, a més aferrada a un LIC marí, és a dir,
imprescindible. El que ens consta és que està redactat i que tots
els permisos i autoritzacions són ok; és a dir, faltaria la
consignació pressupostària. Hi havia la discussió de si havia
d’anar dins la concessió o no, de si tenia volum suficient o no
per anar-hi.

Bé, aquestes tres, aquestes quatre depuradores,
especialment Platja d'en Bossa, Sant Carles i Cala Tarida, és
evident que no tenien consignació pressupostària. Però hi havia
una depuradora, que és la depuradora de Santa Eulàlia, una
depuradora que puja a 7.601.000 euros, que es va aprovar al
Consell d’Administració de dia 13 de febrer del 2007, que tenia
despesa econòmica compromesa i que, per la informació que
tenim, un consell d’administració ha tornat arrera aquesta
consignació que tenia Cala Tarida. Nosaltres creim que és una
equivocació, si això és així, si vostè no ens diu el contrari,
perquè Cala Tarida tenia moltíssims problemes, a part que hi ha
una de les basses més importants per a aigua terciària i poder
reutilitzar i mentre no s’arregli la depuradora no tendrà solució.

Saber si aquesta la mantendran, perquè aquest tema ja
podria estar licitant i pogués tirar endavant.

Per tant, Platja d'en Bossa, EDAR de Sant Carles, Santa
Eulàlia i Cala Tarida, voldríem tenir resposta.

Vostè s’ha trobat amb una inversió en depuració nova,
sense comptar manteniment, ni petits arreglaments de bombejos
que, entre l’EDAR de Formentera, l’ampliació del terciari, els
colAlectors, l’EDAR de Sant Antoni, la impulsió de Ca Marí,
l’emissari del torrent de Talamanca, el colAlector zero, el
bombament de l’Antiga, supera els 16 milions d’euros; o s’ha
trobat vostè també amb bombaments com a Can Bossa, a Santa
Eulàlia i a Vila que superen els 2 milions d’euros; i també de
petites coses, més de 4 milions; és a dir, se’n va vostè a més de
21 milions d’euros, més la consignació que hi havia per a Santa
Eulàlia, de 7.600.000, en tota 28.800.000 euros. Això sense
entrar en manteniments, ni un quadre elèctric ni 40 bombejos,
que 40 bombejos a 30.000 euros parlam d’1.200.000 euros; és
a dir que hi ha molts més doblers.

Davant aquestes qüestions hi ha un altre punt, és a dir,
voldríem saber, com he dit, Platja d'en Bossa, Sant Carles,
Santa Eulàlia, Cala Tarida i, especialment, confirmar si és ver
que s’ha retirat el finançament de Santa Eulàlia.

I l’altra qüestió és Vila, la depuradora de Vila. La
depuradora de Vila és una història que cadascú la conta a la
seva manera, però els papers signats, els quals té vostè, no
canvien, i esper que les diputades per Eivissa pel Canvi siguin
responsables, però responsables amb lletres majúscules, això de
parlar perquè la irresponsabilitat ha regnat moltíssim al llarg
d’aquests darrers quatre anys. Vostè té un document que sap
que a l’octubre del 2003 es va crear entre el Ministeri de Medi
Ambient, l’Ajuntament de Vila, en què l’exbatle i ara president
del Consell d’Eivissa i diputat que ens acompanya, on vàrem
fer un acord marc perquè hi hagués un acord, perquè fes
aquesta depuradora que a l’any 2001 o 2002, l’aleshores
ministre de Medi Ambient, Jaume Matas, i el govern del Sr.
José María Aznar, va declarar d’interès general, cosa
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meravellosa perquè no havíem de pagar -tant de bo totes les
depuradores que vostè tengués fossin d’interès general, el
conseller d’Hisenda no tendria cap problema i vostè les podria
fer totes-, ja que ens pagava aquesta depuradora Madrid, com
altres coses d’interès general.

Molt bé, en aquest cas hi ha hagut moltíssimes reunions i hi
va haver distintes propostes; qui havia de cercar el solar era
l’ajuntament, com fan tots els altres 66 ajuntaments, jo entenc
que l’Ajuntament de Vila, que és un municipi que només té 11
quilòmetres quadrats, si no vaig equivocat, és complicat, però
clar també ser el batle és el batle d’allà on ets i tens la
responsabilitat com qualsevol altre batle, com pot ser el
d’Escorca a Mallorca, el qual té un terme enorme, d’haver de
trobar el solar. No es va poder trobar un solar, hi va haver un
dia un acord amb els tècnics de Vila, però la part política no va
estar d’acord amb aquesta proposta. Però sí que és ver que dia
11 d’octubre, després de moltes reunions, es va arribar a un
acord entre totes les parts; i també assistiren a aquestes
reunions representants de la societat civil, tant associacions de
veïnats, com associacions de restauració, com també
d’empresaris.

I aquest acord va ser ubicar la nova depuradora a la Serra
d'en Collet, que estava dins el terme municipal de Sant Antoni,
tenia un tros dins Santa Eulàlia i un trosset també dins Vila. I
amb el president, en aquell moment, del Consell, el Sr. Pere
Palau, qui també és aquí present, es va acordar, i el batle de
Sant Antoni va accedir que es fes dins el seu municipi, i aquí hi
havia acord unànime. És ver que els 111.000 metres són, una
part de prop de 80.000 metres dins una zona d’ANEI d'alt
nivell de protecció, i l’altra zona, que era dins aquesta mateixa
zona, 32.000 metres, era una ANEI que no era dalt nivell de
protecció; ANEI com altres depuradores, com el problema de
Platja d'en Bossa, aquesta que ara farem aquesta inversió, la
qual no té cap problema ni un i té avaluació ambiental passada
i sense cap problema, fins i tot l’afecta un LIC a la Platja d'en
Bossa i es podia fer la infraestructura.

S’ha fet la demagògia durant tot aquest temps que la
depuradora es feia dins un terme protegit, és a dir, dins una
ANEI es pot fer una depuradora, però sense estridències, amb
tranquilAlitat, dins una ANEI dalt nivell de protecció seria una
barbaritat. Fins i tot dins un LIC i una ZEPA es deixen fer
infraestructures a Catalunya, això sí, han de fer mesures
compensatòries superiors al que podria ser una obra normal.

Davant això, també, a part d’aquestes quatre, li demanam si
troba vostè que és adient cercar un altre solar una vegada que
és l’únic municipi que hem pagat el solar, Vila, i ha costat no
sé si són 700.000 euros, més o menys, o 650.000 o 800.000
euros, no sé exactament el que ha costat; és a dir, ha estat un
privilegi per a Vila que li pagassin aquests doblers tots els
ciutadans de Balears, i ara sentim rumors que es vol cercar una
altra ubicació. Jo ja no vull entrar en discussions, a un moment
donat que hi havia una altra ubicació i hi estava tothom
d’acord, no, no; els ciutadans volen solucions.

Sr. Conseller, no li he de demanar res més, saber si aquestes
cinc depuradores, la ubicació de Vila, a part, a veure si serà
aquesta; i si Santa Eulàlia em confirma si s’ha canviat la partida
pressupostària. I el que li vull demanar és que amb aquesta

inversió, comptant Santa Eulàlia, que hi havia consignada,
superam, sense comptar els manteniments i altres petites coses,
els 29 milions d’euros que es varen invertir a les Pitiüses en
sanejament. Si comptam els manteniments, ens anam a prop de
44; però d’aquests 29 milions d’inversió pura i dura, si vostè
està en condicions d’agafar un compromís també avui aquí, a
part de respondre això que invertirà els mateixos doblers o
pareguts durant aquesta legislatura. Perquè ja que vostè té la
sort de tenir els projectes; jo entenc que els mateixos no
importa perquè molta part ja està ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab. ... a molta part està feta, però crec que és important
per a les Pitiüses que avui se senti la veu de si aquests cinc
projectes es duran endavant o no.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font.

Té la paraula el Sr. Grimalt.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel
Àngel Grimalt i Vert):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Font, bé, abans de començar, començarem pel final: invertirem
a Eivissa tot allò que Eivissa necessiti, sempre dins el marge de
les possibilitats pressupostàries que tendrem i que,
desgraciadament, estan en certa manera hipotecades, per
l’elevat deute que té la conselleria, que vull recordar que la
Conselleria de Medi Ambient té un deute de 622 milions
d’euros, és a dir, 103.252 milions de les antigues pessetes. Per
tant, parlam d’una llosa molt feixuga, però, com deia la Sra.
Soler, i en això estic d’acord amb ella, ara nosaltres som enmig
i hem de resoldre els problemes dels ciutadans, a pesar d’aquest
deute, el qual, la veritat, complica moltíssim les coses.

Invertirem a Eivissa i també invertirem a Menorca, perquè,
desgraciadament, la presidenta de Menorca diu que a la passada
legislatura de Menorca la seva conselleria no se’n va recordar
gaire, i jo crec que és important invertir a Eivissa, però també
és important invertir a Menorca i invertir a tot allà on faci falta.

Anem ja a la situació d’Eivissa, efectivament hi ha dos
temes: la depuradora de Vila i la resta de necessitats de l’illa.
I si li pareix començaria per la depuradora de Vila.

A Eivissa ciutat, a Vila, tenim un greu problema o una sèrie
de greus problemes que han fet que l’actual depuradora no doni
la resposta necessària. Per una banda, tenim una xarxa de
clavegueram que té connectades moltes foses sèptiques, com
vostè sap, i això fa que l’aigua que arriba a la depuradora sigui



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 10 / 23 d'octubre del 2007 305

 

aigua ja molt podrida, la qual té un contingut en sulfurs molt alt
que la fa molt corrossiva. A part, tenim problemes d’intrusió
marina i de temperatures més altes que a Mallorca i a Menorca,
i tot això fa que la depuradora d’Eivissa sigui un cas atípic; un
cas atípic perquè ja en el seu moment es va haver de fer una
depuradora diferent de les que es venen fent arreu, perquè
s’havia de tenir en compte que aquesta depuradora faria més
olor que la resta, que a aquesta depuradora li arriba una aigua
molt pitjor que a la resta de llocs, i per altra banda, perquè el
seu funcionament l’ha anat fent malbé amb molta més velocitat
que a altres llocs. És una depuradora que té una tecnologia que
no és convencional, no és com les altres i això també dificulta
la seva gestió, perquè els tècnics no la tenen tant per mà com
les altres.

Aquesta depuradora s’ha de canviar, aquesta depuradora no
dóna la resposta satisfactòria i per això crec que varen fer bé,
ja el 2003, iniciar les tasques per trobar una nova ubicació i fer
una nova depuradora. El que no estic convençut que fessin tant
bé és que, a partir d’aquell moment, decidissin deixar d’invertir
en el manteniment de la depuradora que tenien, perquè, en
qualsevol cas, fins i tot encara que s’haguessin posat d’acord
tot d’una, si al final aquesta depuradora l’havia de fer
l’Administració de l’Estat, vostè sap que l’Estat no és
precisament molt àgil en tramitar i executar les seves obres, i
per tant aquesta depuradora ja en aquell moment era de
preveure que un cert temps més hauria de continuar funcionant.
Com que ja duim quatre anys que en aquesta depuradora
pràcticament no s’hi ha invertit, actualment només funciona al
50% de la seva capacitat.

Per tant, al marge de la solució definitiva la qual òbviament
hi ha de ser, de construir una nova depuradora, no ens queda
més remei que fe una sèrie d’actuacions d’urgència perquè,
com a mínim, durant el temps que la nova depuradora es faci,
aquesta funcioni amb un mínim de condicions, i això és una de
les actuacions que farem de forma immediata. Restituir, intentar
restituir la capacitat de l’actual depuradora.

Per altra banda, efectivament, això és posar un pegat, això
és una cosa temporal i Vila necessita una nova depuradora i en
això estam. Esperam que molt pròximament, perquè la veritat
és que és urgent, i en això sí que tant el Consell Insular
d’Eivissa com l’ajuntament saben de la pressa del tema, i em
consta que hi fan feina, i que possiblement molt aviat tenguem
una ubicació definitiva, s’ha de definir quina ha de ser la
ubicació de la nova depuradora d’Eivissa.

La que vostès varen comprar té un problema i és que està en
ANEI. És cert que Vila té un municipi molt petit i que les
disponibilitats, les opcions no són gaires; jo tenc el llistat de
diferents opcions que al llarg del temps, al llarg d’aquests
quatre anys s’han anat posant damunt la taula i totes tenen les
seves dificultats, no n’hi ha cap que fos ideal, perquè clar,
evidentment, si fos així, la cosa s’hauria resolt molt més aviat.
Però de totes elles la que està en un terreny, des del punt de
vista natural, més fotut, més delicat, és precisament la ubicació
de la Serra des Collet, i forma part del pacte de legislatura
estudiar la viabilitat de trobar una altra ubicació per a aquesta
depuradora. I aquest conseller està disposat, com no pot ser
d’altra manera, a complir el pacte de legislatura i a donar
l’opció a l’Ajuntament d’Eivissa i al consell insular perquè

trobin aquesta ubicació. Però evidentment això ha de ser ràpid,
perquè si no estam perdent temps i la veritat és que amb
aquestes actuacions d’urgència millorarem la capacitat de
l’actual depuradora, però és una depuradora que té, en certa
manera, data de caducitat.

Pel que fa a la resta d’inversions a l’illa d’Eivissa,
actualment, en el municipi de Sant Antoni, hi ha en execució la
nova EDAR de l’Antiga; la substitució d’un tram de colAlector
també a l’Antiga; l’ampliació i millora de l’EDAR, la qual ja
està adjudicada tot i que hi ha ara alguns problemes amb el
contractista, i hi ha inversions previstes en millora de xarxa de
sanejament i adequació d’emissari.

Pel que fa a Sant Joan, també tenim previst executar durant
aquesta legislatura una millora del sistema d’abocament de
l’EDAR.

En el cas de Sant Miquel, un nou emissari.

En el cas de Cala Sant Vicent, una petita remodelació, tot
i que, en general, la depuradora funciona, però s’hi farà una
mica de remodelació per optimitzar el seu funcionament, i això
va precisament al pròxim Consell d’Administració de demà.

En el cas de Cala Tarida, efectivament, la nova depuradora
és una prioritat, hi ha els doblers i és una actuació que
s’executarà de forma immediata.

També tenim previst un nou emissari i una millora de la
xarxa de sanejament.

I una de les actuacions, que jo crec que juntament amb la de
Vila és la més important que té pendent en aquests moments
Eivissa, és la depuradora de la Platja d'en Bossa. I precisament
el que hem fet ha estat això, ens deien els tècnics que
l’ampliació de l’EDAR de Santa Eulàlia, tot i ser necessària, no
era tan urgent com l’actuació a la depuradora de la Platja d'en
Bossa, i el que hem fet ha estat, seguint el criteri dels tècnics,
canviar la prioritat; és a dir, l’actuació més immediata serà
l’actuació a la Plata d'en bossa, i deixarem per a l’any que ve,
si podem, si el pressupost ens ho permet, l’ampliació, l’actuació
a la depuradora de Santa Eulàlia.

Per altra banda, tenim l’EDAR de Sant Carles, on hi ha un
conveni signat, però també és cert que hi ha un colAlector
executat cap a la depuradora de Santa Eulàlia i en aquest cas
hem de valorar fins a quin punt és una prioritat aquesta
actuació.

Per altra banda, també hi ha millores a la xarxa de
sanejament de Santa Eulàlia; l’adequació de l’emissari.

A Santa Gertrudis, una remodelació de l’EDAR.

I a Cala Llonga un nou emissari.

Aquestes serien les prioritats de la legislatura, és possible
que me n’hagi deixat alguna, però crec que en línies generals
les principals actuacions les he esmentat. I resumir-li que per a
aquesta conselleria hi ha dues prioritats: depuradora de Vila i
EDAR o depuradora de la Platja d'en Bossa, i que ens consta
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que tant l’ajuntament com el Consell d’Eivissa estan fent
moltes gestions per a la ubicació i que molt pròximament
tendrem una nova ubicació, la qual, en qualsevol cas, per part
de la conselleria confiam que sigui en el termini més breu
possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt. Per fixar posicions i per part
del Grup Mixt, té la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats i
diputades. Sr. Conseller, no es preocupi, Sr. Font, que serem
responsables, tal vegada vostès no ho han estat tant a la passada
legislatura i ara direm per què.

Bé, començaré aquesta intervenció fent referència a unes
paraules de la compareixença del conseller a la Comissió
d’Ordenació Territorial del 10 d’octubre; vostè deia, i avui ho
ha confirmat, que les depuradores d’Eivissa són de les que es
troben en més males condicions, és a dir, una de les nostres
prioritats d’actuació en depuradores serà Eivissa i a Eivissa
estam pendents de trobar la ubicació definitiva de la
depuradora de Vila, i són actuacions prioritàries.

Declaracions que nosaltres valoram positivament i que
marquen una diferència de tarannà i de predisposició respecte
de l’actitud del Partit Popular el qual a la passada legislatura no
va voler votar una moció que es presentava en aquesta cambra,
fa gairebé un any, en què simplement es demanava el
reconeixement que a Eivissa hi havia problemes amb la
depuració d’aigües residuals. Per tant, benvinguda aquesta nova
predisposició.

Sr. Conseller, des d’Eivissa pel Canvi pensam que la
problemàtica de la depuració d’aigües residuals a la nostra illa
és el reflex de la manca de planificació històrica del creixement
urbanístic i de l’important augment demogràfic que ens
caracteritza. A això s’hi ha d’afegir la nombrosa població
flotant que tenim a l’època estival la qual ve derivada de la
nostra dependència del turisme. És a dir, tenim una xarxa de
depuració insuficient per manca de planificació, però, a més,
amb un deficient manteniment.

Això explica que els eivissencs i eivissenques ens haguem
hagut d’acostumar a patir al llarg de l’any els problemes de
vessaments, males olors i avaries contínues; aquests
s’incrementen de manera exponencial a l’època estival, amb les
consegüents incomoditats per als residents i per als turistes i
amb la dolenta imatge que donam com a destí turístic.

Probablement, vull recordar, ja que en parlava abans Sr.
Font, però li vull recordar, Sr. Conseller, que l’estiu del 2006
passarà a la història com el més desastrós, amb una vintena
d’incidents importants a les depuradores de gairebé tota l’illa.
I per cert que va ser necessari que passàs tot això perquè la
conselleria del Sr. Font afrontàs inversions necessàries a les
depuradores de Sant Antoni i Vila. En conseqüència, des del

nostre punt de vista, l’actuació de la seva conselleria, i ens
agrada perquè coincidim bàsicament amb el que ha exposat,
hauria de combinar la necessitat d’intervenir de forma ràpida en
problemes concretes amb la imprescindible planificació a mig
i a llarg termini.

Pel que fa al tipus d’intervenció, també hi coincidim,
n’assenyalava quatre: manteniment permanent de les
depuradores existents; ampliació de les depuradores en funció
de les necessitats de servei i per tant dels criteris poblacionals;
incorporació del tractament terciari i creació, sempre que sigui
necessari, de noves depuradores.

Aquí tenim Cala Tarida, se n’ha parlat, nosaltres no estàvem
molt d’acord amb el terreny que es va triar, però ara ja que va
endavant i és, a més, una reclamació veïnal, endavant i com
més aviat millor.

I ens aturarem un poquet més a Vila, perquè la versió que
tenim és prou diferent de la que ha presentat el Sr. Font. El cas
de Vila nosaltres pensam que és un magnífic exemple de
deslleialtat institucional, deguda a interessos partidistes cap al
municipi d’Eivissa, i d’una dolenta solució final per part de la
conselleria de l’anterior legislatura, deguda a presses
electoralistes. Assenyalaré breument tres punts: en primer lloc,
a l’octubre del 2003 es va signar un acord entre Conselleria de
Medi Ambient, Consell d’Eivissa i Ajuntament d’Eivissa; es
tractava que les tres institucions, conscients del caràcter obsolet
de la depuradora de Vila i de la necessitat de fer-ne una de
nova, es posaven mans a l’obra perquè això fos possible com
més aviat millor, és a dir, s’havia de fer una depuradora nova.

La conselleria va posar tres condicions per al nou terreny:
havia de tenir 35.000 metres quadrats; havia d’estar a dos
quilòmetres del nucli de població més proper i no havia d’estar
a cap zona protegida ambientalment. Comença la feina de
recerca de solars que acompleixin aquestes condicions -un poc
d’educació, Sr. Font-, comença la feina de recerca de solars que
acompleixin aquestes condicions i són els tècnics de la
Conselleria de Medi Ambient els que recomanen, l’octubre del
2004, un terreny del municipi de Santa Eulàlia, qualificat com
a rústic comú, a una distància raonable d’un nucli de població
i adient per a la construcció de la nova depuradora. De manera
aparentment incomprensible, la Conselleria de Medi Ambient
no accepta aquest solar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Suárez, vagi acabant, (...)

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, Sra. Presidenta. I canvia les condicions: a partir d’ara
podran ser 15.000 metres quadrats; es dóna capacitat als
consells per fixar la distància respecte del nucli de població
més proper, mitjançant Llei d’acompanyament dels pressuposts
del 2004, i a més s’haurà d’ubicar dins el municipi d’Eivissa.
A què es deu aquest canvi? Simplement a la negativa del
municipi de Santa Eulàlia a instalAlar la nova depuradora al seu
terreny. A partir d’aquí comença l’estratègia de descrèdit de
l’Ajuntament de Vila perquè no troba terrenys al seu municipi.
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La darrera actuació irresponsable de l’anterior conseller
serà la compra del terreny de la Serra del Collet, a una cota de
125 metres i dins una ANEI, l’octubre del 2006.

Des d’Eivissa pel Canvi el que volem és una nova
depuradora i que es faci aviat i que es faci fora d’una

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, calma.

(Continua la remor de veus)

Sr. Font, contengui's.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Puc continuar? Acab ja, sí. Simplement deia que nosaltres
volem que la nova depuradora es faci aviat, que es faci a una
zona que no estigui protegida i que es faci a la cota més baixa
possible, per qüestions exclusivament d’eficiència ambiental.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Sr. Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Molt
breument, el nostre grup evidentment està absolutament
d’acord en les previsions i en l’explicació que ens ha donat el
conseller de Medi Ambient.

Primer de tot des d’Unió Mallorquina volem constatar una
situació, una necessitat d’actuacions urgents en matèria de
depuració d’aigües a l’illa d’Eivissa. Si existeix aquesta
necessitat urgent d’actuacions en depuració d’aigües a l’illa
d’Eivissa deu ser que alguna cosa no s’ha fet bé en anterioritat,
alguna cosa no es va fer bé a la passada legislatura, alguna
mancança d’inversió en aquesta qüestió hi deu haver perquè
avui en dia hi hagi aquesta necessitat urgent.

Em semblen molt correctes els compromisos adquirits per
part del conseller de Medi Ambient, compromisos com la
millora d’emissaris i colAlectors, com la construcció i execució
de dues estacions depuradores a Cala Tarida i a la platja de’n
Bossa. I em sembla molt raonable, amb els arguments que s’han
donat i evidenciant que no hi ha el consens que des del Grup
Popular es diu que existia, evidentment no hi ha consens i si no
hi ha consens, el més important és intentar trobar aquest punt
d’equilibri entre totes les administracions que intervenen en la
qüestió, fer com més aviat millor aquesta depuradora de Vila
i que tengui el manco impacte ambiental possible. Per tant,
intentar ser respectuosos i intentar en la mesura que això sigui
possible que no es faci a una Àrea Natural d’Especial Interès.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, la situació de la depuració d’aigües residuals a
Eivissa està marcada per les mancances, pels problemes i fins
i tot al nivell que hi ha hagut qüestions de males olors,
abocaments d’avaries. Tot això configura un panorama molt
injustificat, inacceptable tan des del punt de vista de la qualitat
de vida de les persones que hi viuen tot l’any com des del punt
d’Eivissa com a destí turístic que tots volem mantenir en el
màxim nivell de qualitat possible. Per tant, jo crec que és
necessari fer-hi coses i en aquest sentit que la compareixença
del conseller a la comissió parlamentària i en la qual
expressava les línies generals d’actuació durant la legislatura
digués que en matèria de sanejament Eivissa seria una prioritat,
té tot el nostre suport i crec que és així com ha de ser.

Respecte les actuacions concretes que s’han de fer, jo crec
que altres portaveus que han xerrat són d’Eivissa, altres
portaveus que xerraran tal vegada també seran d’Eivissa. Per
tant, coneixeran amb més detall les actuacions que s’han de fer
i podran parlar més depuradora per depuradora, per dir-ho així,
allò que és urgent i allò que és necessari. De totes maneres per
part nostra sí que hi ha una qüestió que volíem comentar, la
ubicació de la nova depuradora d’Eivissa. Jo crec que els que
ens reclamam ecologistes i els que ens deim ecologistes,
pensam que un ANEI no és una ubicació adequada per a una
depuradora i pensam que el fet que es pugui fer, que sigui
possible fer-la, no vol dir que sigui adequat. El fet que hi hagi
camins legals i vies jurídiques per poder fer una depuradora
dins un ANEI no vol dir que la vocació d’un ANEI sigui el
terreny per a una instalAlació com és una depuradora. Això no
és demagògia i sobretot no és demagògia en un cas concret en
què hi ha alternatives, alternatives concretes, conegudes,
alternatives que s’han manejat durant aquests anys, alternatives
que encara són presents. El conseller deia que damunt la seva
taula tenia tot un seguit d’alternatives, lògicament i com passa
en aquests casos, no n’hi ha cap d’ideal. En qualsevol cas el
que està clar és que aquella que és una ANEI deu ser la pitjor
de totes les possibles. Per tant, és aquella que s’ha de canviar.

Un ANEI no és una ubicació adequada per a una
depuradora per ocupació del terreny, deforestació, impacte
visual, més a més en aquest cas perquè és un ANEI que també
inclou pedreres, tot plegat, pedreres més depuradores farien
que en la pràctica això suposaria la seva liquidació de facto
com ANEI. Recordem que les sigles ANEI volen dir: Àrea
Natural d’Especial Interès i creim que és difícil compatibilitzar
aquest especial interès com àrea natural amb la instalAlació no
només de depuradores sinó d’altres instalAlacions de tipus
industrial.

És veritat que hi va haver un acord en un moment
determinat, però també és veritat que hi ha un acord
programàtic que sosté l’acció d’aquest Govern que parla de
cercar una ubicació alternativa per a la depuradora d’Eivissa.
Jo crec que en política s’ha de poder rectificar, hi ha coses
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anteriors, però s’ha de poder rectificar. S’ha de poder sobretot
escoltar la ciutadania, tots sabem que el moviment ecologista
d’Eivissa es va manifestar en contra de la ubicació d’aquesta
nova depuradora de Vila dins un ANEI. Per tant, jo crec que un
polític que escolta la ciutadania i que té en compte opinions
com aquesta és un polític que honora la seva funció de ser un
representant dels interessos del poble. Si hi va haver una
posició equivocada, un acord equivocat, jo crec que rectificar
és de savis. En canvi, perseverança en l’equivocació seria fer
l’equivocació encara més grossa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé Sr.
Conseller, acabam de viure avui un capítol sorprenent i que
podríem qualificar com a de certa ciència ficció. És sorprenent
que la persona responsable de gestionar totes les depuradores
d’aquestes illes durant 4 anys, amb un resultat tant negatiu com
el que ja s’ha anunciat per part d’algun altre portaveu,
especialment a l’illa d’Eivissa, sigui qui avui li faci una
interpelAlació a vostè que porta poc més de 100 dies. Això com
dic és, com a mínim sorprenent i jo fins i tot m’atreviria a
qualificar d’una certa hipocresia política. Com a mínim s’hauria
pogut esperar que vostè portés un cert temps per valorar
realment quines eren les seves intencions, no intencions
anunciades, sinó conforme s’anessin executant les seves
propostes. Però no s’ha fet això, s’ha decidit entrar directament
mitjançant una interpelAlació amb un to que he de dir que m’ha
sorprès, no ens hi té acostumats el Sr. Font al to que utilitzat
avui, encara que després no ha pogut evitar un comentari fora
de to i que l’ha posat allà on ens hi té acostumats.

Estic content de veure que vostè tomba les previsions del
portaveu del Partit Popular, anunciava que vostè tendria moltes
dificultats, les tendrà, econòmiques per executar els seus
projectes. Les tendrà, però almenys vostè avui ha anunciat la
decisió de seguir endavant amb aquells projectes que són
realment necessaris i això sí, prioritzar en funció de la urgència.
Això és bo i això deixa fora de joc les previsions que fa el
portaveu del Partit Popular. Jo li demanaria una cosa, aquesta
vegada actuï amb una mica de coherència. Executar nous
projectes sí, però vostè no faci com es feia abans, la prioritat
era fer-se fotos, sortir a portades de diaris, anunciar grans
projectes i d’allò que era prioritari, el manteniment, res de res.
Fer molta obra nova, però abandonant el manteniment de la que
ja tenim, acaba sent un autèntic fracàs i que és el resultat que
vàrem tenir l’any 2006 a Eivissa, en el pitjor estiu dels darrers
15 anys, sent casualment el darrer any de gestió de l’anterior
conseller en la seva legislatura. Suposadament havia tengut 4
anys per arreglar tot allò que estava malament. El pitjor any va
ser el darrer, mostra que el manteniment estava abandonat,
vostè ho ha dit, en la depuradora de Vila. 4 anys sense fer
manteniment pràcticament. Això requerirà de fortes inversions
ara.

Per cert i parlant ara una mica de la depuradora de Vila. Bé,
quant a manteniment recordar-li que l’any 2006, ja li ho ha dit
la portaveu d’Eivissa pel Canvi, més de 20 denúncies en dos
mesos pràcticament. Això mostra realment quin és el resultat.
En qualsevol cas i abans d’entrar amb el tema de la depuradora
de Vila, només li demanaré una cosa a vostè, no apliqui aquesta
hipocresia política. Preocupi's realment dels petits problemes,
es preocupi que coses com aquesta no tornin passar. Això seria
responsabilitat de l’avui portaveu, això no era més que
utilització de fosses depuradores en superfície ilAlegals, als
voltants d’una depuradora i per al personal d’aquesta mateixa
depuradora. S’abocaven a fosses en superfície ilAlegals aigües
residuals. Que es filtressin els líquids i que quedessin a la
superfície els residus sòlids, amb el que suposa tot això. Només
li demanam des del nostre grup que tengui un mínim de
responsabilitat i que no permeti això.

I ja entrant a la depuradora de Vila. Miri, s’han dit moltes
coses, s’ha parlat de llistat d’opcions aportades per
l’ajuntament. Jo només li diré una cosa. Quan es va portar un
llistat, crec que eren 5 opcions, per part de l’Ajuntament de
Vila, els tècnics d’IBASAN, en aquell moment baix la
responsabilitat de l’avui portaveu, varen recomanar un solar
dins el municipi de Santa Eulàlia com a millor opció, descartant
la que figurava fins i tot en el Pla Territorial Insular d’Eivissa
i Formentera. Varen recomanar un solar que el Partit Popular,
per boca del batle en aquell moment de Santa Eulàlia, es va
encarregar de bloquejar, impedir i evitar que pogués arribar a
bon port. Al final tota la història que s’ha contat, uns d’una
manera i els altres d’una altra, ens dóna com a resultat un solar
dins un ANEI, un ANEI 100%, tot el solar és ANEI. Això no
ho ha dit el Sr. Portaveu, que es va amagar fins a darrera hora.
S’havia dit que hi havia part de la parcelAla que era fora de
l’ANEI, que no era de protecció i això és fals. En un determinat
moment ens donam compte tots que s’ha enganyat a una part
dels que negociaren i que s’asseguren de bona voluntat, s’ha de
rectificar i com a part del pacte de govern, es proposa
modificar aquesta parcelAla i buscar-ne una altra més idònia.
Estic segur que es farà amb rapidesa perquè és realment urgent
que s’executi aquesta depuradora. 

Només li demanaré una cosa, vostè ho ha anunciat, li
agraesc haver sentit que vostè sí invertirà en manteniment a
l’actual depuradora, perquè una nova tardarà anys encara, no sé
si dos o tres, els anys que sigui. Però serà necessari un
manteniment correcte, cosa que abans no s’havia fet, l’anterior
Govern havia abandonat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí. Per acabar Sra. Presidenta, llegiré textualment una frase
Sr. Conseller. “Sr. Boned, responsabilitat, si no sempre estarà
en el banc de l’oposició, li ho dic jo, li ho diu un que quasi mai
ha estat en el banc de l’oposició. Convé connectar amb la gent
i que digui la veritat”. Paraules del Sr. Font la passada
legislatura aquí mateix. Qui no diu la veritat? Qui no connecta
amb la gent? El que avui està a l’oposició senyors diputats.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 10 / 23 d'octubre del 2007 309

 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica i per un temps de 5
minuts té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Molt bé, ja m’agradaria que molts en política poguessin
plorar amb els meus ulls. Quan m’arribi a la meitat Sr. Boned,
vengui a xerrar amb mi. “El Director General de Recursos
Hídricos del Govern ha dicho que las características de los
terrenos de la Serra de’n Collet hacen francamente inviable
construir allí la planta. Pero esa impresión contradice las
conclusiones anteriores de los técnicos, tanto de su propia
conselleria como del Ministerio de Medio Ambiente, que
consideraron apto el solar. De hecho, el Govern del Partido
Popular, el ministerio y el Ayuntamiento de Ibiza firmaron en
marzo pasado un documento en que las tres instituciones
daban su conformidad a esa ubicación”. Jo la feina la vaig
acabar dia 7 de juliol, ara Sr. Conseller és seva. La veritat
només és una, la resta, maquillin el que vulguin, no ho dic jo,
ho diu el Diario de Ibiza i crec que no és sospitós.

És veritat que hi va haver tres solars i com que no havia de
pagar l’ajuntament, un valia 3.600.000 euros, l’altre 2.600.000
euros i l’altre 2.650.000. Té també els documents. I és veritat
que hi va haver un acord d’un solar i amb aquest acord del
solar nosaltres hi estàvem d’acord. No estava dins ANEI,
estava en sòl rústic i a 850 metres de la ronda de
circumvalAlació. Ho firmava la Sra. Paz Hernández Venero i
nosaltres hi estàvem d’acord. Després els polítics varen que no.
El document és aquí i firmat per la tècnica. No vull discutir
més, em sap greu perquè ara li tocarà a vostè arreglar aquesta
papereta. Jo som el primer que dins ANEI m’agradaria que no
hi hagués d’haver una depuradora, a mi m’agradaria. Però
després de 1.500 dies a qui li toca trobar un terreny no en troba
cap, no és la meva responsabilitat. Aquest conseller de Medi
Ambient que no forma part del Grup del Partit Popular i forma
part del seu grup, trobarà dins les seves competències que
demanarà als ajuntaments que aportin els terrenys, no en pagarà
cap. D’això no en parla. Gràcies a Déu si avui encara hi coses
que estan malament, com a Vila i la platja de’n Bossa, o Cala
Tarida, s’imaginen com estaven dia 1 de juliol de l’any 2003?
No hi havia ni projectes, ni terrenys, avui a Cala Tarida, a
platja de’n Bossa, ampliació de Santa Eulàlia, projectes i
terrenys i en segons quins casos com ha dit el conseller,
doblers. La situació és molt distinta conseller la que vostè té,
molt distinta. És vera que queda molt per fer, no entraré en
temes d’altres consells, com ha dit aquí qualcú, no sé de quin
partit ha estat. Jo crec que podríem recordar coses com (...),
Cala En Porter, Alaior, o el Port d’Addaia, projecte fet i
d’altres acabats. Per l’amor de Déu!

D’allò que he de discrepar amb vostè, els tècnics han
canviat molt aviat la priorització. La priorització de platja de’n
Bossa més prioritari que Cala Tarida, jo no li llev a platja de’n
Bossa la seva necessitat, sobretot per ser una zona sensible, al
costat d’una zona humida tota la dificultat que té, miri si

discutim a la Serra de’n Collet dins un ANEI sec posam
problemes, què ha de tenir allà! El que passa és que molta gent
no sap ni on estan ubicades les prop de 80 depuradores que té
vostè, moltes d’elles estan dins ANEI. Jo som el primer que no
els hi vull, però si no hi ha terreny. Nosaltres creim que si el
que ha fat ha estat passar a platja de’n Bossa els doblers, avui
es constata que hi ha hagut aquest canvi, però també veig que
vostè agafa el compromís de l’any que ve posar en marxa Santa
Eulàlia. Santa Eulàlia té un problema important de filtracions
d’aigua salada i voldríem saber què en pensava.

Acab, perquè no vull allargar més, el que nosaltres volíem
saber és que Cala Tarida, platja de’n Bossa, Santa Eulàlia i el
tema de Vila l’arreglin, fins i tot ho diuen els mitjans de
comunicació..., la gent se’n recorda de les coses que havíem
fet. Davant d’això, nosaltres hem tret el que volíem i el que ens
queda clar és que amb aquestes tres depuradores arreglades
s’hauria acabat el problema. Ens acusat d’una qüestió, el
manteniment de Vila i que només es depura la meitat, és veritat.
L’any 2001 s’acaba una obra, s’inverteixen quasi 6 milions
d’euros, 1.000 milions de pessetes, per fer un terciari i doblar
la capacitat, l’any 2001 es va acabar i mai s’ha utilitzat perquè
no funcionava. He de demanar jo responsabilitat dels 6 milions
d’euros gastats per l’antic pacte i que mai va funcionar? El
problema..., és vera no hi va haver 20 rompudes el mes d’agost,
n’hi va haver 32, de les quals 17 eren municipals i les altres
eren del Govern. I el colAlector de Talamanca el problema que
pot tenir Sr. Conseller és que segons quina ubicació s’agafi, els
prop de 650 milions de pessetes gastats allà poden no servir. Jo
crec que aquesta responsabilitat de no tirar 1.000 milions com
es varen tirar la passada legislatura del pacte, o tal vegada
aquests 700 que hem enterrat ara, ara que ploram tots que no hi
ha doblers, seria una llàstima que no servissin en el futur.

En tot cas, nosaltres pensàvem que Santa Eulàlia hagués
estat meravellós començar enguany i després seguir les altres.
Veim que els projectes que el Partit Popular va deixar vostè les
continuarà.

Moltíssimes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. En torn de contrarèplica té la paraula el
Sr. Grimalt.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel
Àngel Grimalt i Vert):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Font, en primer lloc i crec que tots hi estarem d’acord, Eivissa
té greus problemes en depuració, tots hi estam d’acord i aquests
problemes són especialment greus a Vila. Per tant, no queda
més remei que sigui una prioritat per a aquest Govern i com a
mínim la Conselleria de Medi Ambient vol resoldre els
problemes dels ciutadans, ha de resoldre els greus problemes de
depuració que té Eivissa en aquests moments i s’ha d’invertir
en depuradores. 
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Jo li voldria deixar molt clara una cosa en relació a la
depuradora de Santa Eulàlia i la depuradora de platja de’n
Bossa. A aquest conseller li és exactament igual invertir en una
o en l’altra, però si els tècnics recomanen en aquests moments
prioritzar la inversió a platja de’n Bossa, així ho farem i
confiam tenir disponibilitat pressupostària perquè el més aviat
possible poder invertir en la depuradora de Santa Eulàlia
perquè també és necessari. Però de vegades el que és urgent
passa davant el que és necessari i en aquest cas la urgència ens
diuen que és la depuradora de platja de’n Bossa. En qualsevol
cas jo crec que el que ha d’importar als ciutadans és que s’han
detectat els problemes i s’hi estan posant solucions i en aquests
4 anys hauríem d’aconseguir que Eivissa deixés de tenir
problemes greus de depuració. Després de resoldre els
problemes greus queden altres coses a resoldre, hi ha tot el
tema de terciaris, temes de reutilització. És a dir, hi ha moltes
coses que estaria molt bé fer-les, però desgraciadament les
urgències passen davant i hem de començar per allò que és més
necessari.

En relació a la ubicació de la depuradora d’Eivissa, de Vila,
jo li vull dir una cosa Sr. Font. En aquests moments hi ha un
consell insular i un ajuntament que no volen la depuradora allà
on estava prevista. Jo crec que el Govern ha de respectar la
voluntat de l’ajuntament i del consell insular. Li ho dic perquè
pens que vostè sap que som insularista i que pens que a cada
illa hi ha decisions que s’han de prendre des del seu govern
insular i jo crec que aquesta és una decisió que ha de prendre
l’ajuntament i el Consell d’Eivissa. Jo l’únic que els deman, em
consta que hi estan fent feina i s’hi estan aplicant, però el que
evidentment els deman és celeritat per aviat poder començar les
obres. Si al final es troba una opció que no és dins ANEI, Sr.
Font vostè ha de convenir amb mi que podrem estar tots
satisfets perquè, com vostè ha dit, un ANEI no és el millor lloc
per posar una depuradora.

Per tant, nosaltres esperam que molt aviat puguem fer
pública la nova ubicació. I per altra banda, destacar la
importància del manteniment. Jo entenc que fa 2, 3 anys un
moment donat es plantegés deixar de fer inversions en una
depuradora que s’havia de deixar d’usar, però és que en
qualsevol cas l’estiu que ve no hem de tenir els problemes del
2006. No ens queda més remei que fer determinades inversions
per assegurar que l’any que ve no tendrem problemes i que
desgraciadament, segurament el 2009 que encara no funcionarà
la nova depuradora tampoc no tenguem problemes. Per tant,
invertirem allò estrictament necessari perquè aquesta
depuradora pugui donar servei en condicions i sense crear els
perjudicis que està creant en aquests moments a tots els veïnats
de la zona, a part del risc que podem tenir pel que fa en un
moment donat a la correcta depuració.

Poca cosa més em queda a dir. També vull destacar que
també s’ha d’invertir a Menorca, avui ens centram molt en
Eivissa perquè Eivissa té problemes greus, però també en té
Menorca i també en té Mallorca i evidentment les actuacions,
sempre i quan aquest deute tan gros que tenim ens ho permeti,
hauríem d’arribar a totes les illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt.

III. Moció RGE núm. 2458/07, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de reforma integral de
la Platja de Palma, derivada del debat de la interpelAlació
RGE núm. 1692/07.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la moció presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a la reforma de la Platja de
Palma.

Té la paraula el Sr. Flaquer, per un temps de deu minuts per
defensar la moció.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Seré
molt breu en la defensa d’aquesta moció perquè pens que amb
la discussió, o el debat de la interpelAlació ja varen quedar molt
clars els arguments que feien que el Grup Parlamentari Popular
presentés aquesta iniciativa. No fa falta insistir ni reiterar en la
necessitat i la importància que té aquest projecte de reforma
integral de la Platja de Palma com experiència pilot de millora
i rehabilitació de zones turístiques madures. Ens vàrem referir
també a la importància que té el grau de consens elevat que va
tenir en el seu dia l’elaboració d’un document des de la societat
civil que recollia les 101 més 1 propostes d’actuació i que estan
perfectament consensuades i avui afegesc, quantificades i
valorades, això és molt important. A partir d’aquí vàrem
reafirmar la nostra idea que era molt important que el Govern
de l’Estat manifestés de manera explícita el seu compromís en
el finançament d’aquest projecte. I aquest compromís no podia
ser un compromís basat o fonamentat de manera central amb
els recursos que es poguessin derivar o generar de les
operacions urbanístiques que es puguin fer a aquella zona
turística.

A partir d’aquí idò presentam aquesta moció, en tres punts.
El primer fa referència a enllestir, per les informacions que hem
tengut a través dels mitjans de comunicació no hi haurà
problema, enllestir en un màxim de 6 mesos el programa
d’actuacions, derivat del concurs d’idees urbanístic, pareix que
acaba dins aquestes pròximes setmanes. Per tant, creim que un
termini de 6 mesos és termini més que suficient per enllestir un
programa d’actuacions. En segon lloc feim referència a la
necessitat que instem des d’aquesta cambra el Govern de
l’Estat perquè inclogui en el pressupost general de l’Estat per
a l’any 2008 i, això és molt important, amb caràcter plurianual
per garantir, per assegurar les inversions futures, les quantitats
necessàries per fer front a les operacions contemplades en el
document de les 101 més 1 propostes. I finalment feim també
una declaració d’intencions des del punt de vista d’aquest
Parlament, que no pot ser que l’urbanisme sigui l’instrument de
finançament, com ha pretès fins a dia d’avui el Govern de
Madrid, de les operacions de reconversió.

Voldria aquí en aquest punt referir-me, avui és dia de
relectura del pacte de govern, referir-me a un punt d’aquest
pacte i que diu expressament, no sé fins a quin punt el partits
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que varen firmar aquest pacte, són partits d’aquí, vincular i
comprometre el Govern de l’Estat, en qualsevol cas així està
firmat. “El Govern de l’Estat dotarà del finançament previst el
Consorci de la Platja de Palma per a la realització de les
mesures contemplades”. Vull creure que les mesures
contemplades són les 101 més 1 propostes d’actuació, més les
que hi pugui afegir en tot cas el concurs d’idees urbanístic. 

Idò bé, la quantificació que en el seu dia es va fer
d’aquestes 101 més 1 propostes estava al voltant dels 120
milions d’euros. Avui hem conegut, hem tengut ocasió de dir-
ho als mitjans de comunicació, em feia una certa gràcia, que era
més una broma que una afirmació seriosa, avui he conegut i
hem pogut saber que Madrid ja s’ha compromès i Madrid s’ha
compromès i només per a l’any que ve, sense caràcter
plurianual a 1 milió d’euros. 1 milió d’euros per a l’any 2008.
Aquesta és la informació que hem pogut conèixer a través dels
mitjans de comunicació. Esperem que això sigui un lapsus,
esperem que això sigui una equivocació, que jo ho hagi entès
malament, com m’apunta el conseller de Turisme. Però en
qualsevol cas sigui o no sigui 1 milió d‘euros per a l’any que
ve, el que sí és evident és que vostès tenen ara una magnífica
oportunitat, ara que s’estan negociant i discutint els pressuposts
general de l’Estat, tenen una magnífica oportunitat per donar
compliment a aquest pacte, i que per tant en els pressuposts
generals del 2008 i amb caràcter plurianual l’Estat manifesti
expressament el seu compromís de finançar les operacions de
reforma integral de la Platja de Palma.

Com veu, Sra. Presidenta, ni tan sols no esgotam el temps,
perquè creim que la qüestió és molt clara; la qüestió és,
senzillament, que Madrid, que el Govern de l’Estat demostri
amb fets i no amb paraules que creu en aquest projecte i només
s’hi pot creure d’una manera, que és amb els pressuposts
generals de l’Estat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Per fixar posicions i pel Grup
Mixt..., no fan intervenció. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina el Sr. Vicens té la paraula.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, ja vàrem
dir que per al meu grup, quan hi va haver la interpelAlació, el
tema de la reforma de la Platja de Palma era una cosa que
transcendia fins i tot els municipis de Palma i de Llucmajor,
sinó que podia ser una avantguarda del que ha de ser la
reconversió territorial i la reconversió turística. Per tant els
recursos econòmics del consorci urbanístic, i vull recordar aquí
que allò que va començar el 2004 amb un consorci que no era
urbanística en el 2007 es va firmar, va firmar l’anterior govern
amb l’ajuntament, un consorci urbanístic, que a més a nosaltres
ens pareix molt bé perquè vull recordar que totes les
reconversions territorials, totes les que hi ha hagut a l’Estat
espanyol, ja sigui a Barcelona, ja sigui a Bilbao, s’han fet amb
finançació estatal, sí, però també s’han fet amb operacions de
reconversió, i no veig per què una cosa que està consensuada
i que es va consensuar el 2004, el 2007, i s’ha duit en conjunt

i amb diàleg amb totes les administracions -l’Administració
central, l’autonòmica, els consells i els ajuntaments-, ara
s’hagin de marcar determinats terminis o determinades coses
que evidentment fugen de la cortesia institucional, i l’únic que
podem aconseguir és que es rompi aquest consens.

Punt número 1 de la moció. Creim sincerament que -i
insistim- si ha funcionat bé, si ha estat el diàleg constructiu i si
hi ha hagut consens, ens pareix un poc descortès anar i
començar a dir que en sis mesos volem això, sobretot si volem
mantenir aquest consens, perquè si ens ve en dos mesos,
excelAlent, excelAlent, però creim que no és de cortesia
institucional.

Per altra banda un altre punt que va anar bé en el moment
-Sr. Flaquer, que li va anar bé- en el moment en què es va
firmar allò del consorci, que hi havia com a instrument passar
a aprofitaments lucratius, per què si abans va anar bé ara no ha
d’anar bé? Deman. Què és que ha canviat? O sigui,
l’Ajuntament de Palma, el Govern, Mallorca, els ciutadans,
Llucmajor, etc., són els mateixos; jo crec que la necessitat de
reconversió és exactament la mateixa, i que hi hagi un
instrument no vol dir que s’hagi d’emprar. Nosaltres som els
primers que ens agradaria que la finançació estatal, fins i tot
europea, bastàs i sobràs, però parlem seriosament: una cosa és
fer un embelliment, que és allò que s’està fent, però si es parla
de reconversió territorial en un futur que crec que podria ser un
exemple a tot Europa, no tenim per què renunciar a un dels
instruments que va anar bé l’any 2004, va anar bé l’any 2007
i no tenim per què tocar res, perquè si demanam que es toquin
les coses és quan romprem aquest consens. Instrument que
també preveu el Pla territorial, que també va anar bé aprovar,
com vostè sap.

Per tant jo insistiria en aquesta bona sintonia amb totes les
institucions; bona sintonia amb el secretari d’Estat de Turisme,
que quan va venir aquí va dir que estava disposat a dinamitzar
tot aquest tema. Si estam d’acord amb els objectius, si estàvem
d’acord amb els instruments, per què no continuar amb aquest
diàleg constructiu i institucional?

Quant a les inversions, clar, sempre ens pot parèixer poc,
però el conseller ens ha dit que aquest milió d’euros ja és per
a enguany, ja és per a enguany, el que no vol dir que per al
2008, 2009, 2010 no hi continuï havent finançació. Per tant,
repetesc, benvinguda aquesta partida per a enguany. Ens
reafirmam en el consorci ja del 2004 al 2007. Els instruments,
que eren bons en aquell moment, continuen essent bons ara, no
anem a embullar, no anem a canviar, i insistesc que això podria
ser, i per al meu grup, Unió Mallorquina, ho serà, un exemple
de cooperació i de colAlaboració entre les administracions, a la
vegada que un destí turístic conegut a tot Europa. Si
aconseguim que es faci una autèntica reconversió haurem
avançat molt.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.



312 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 10 / 23 d'octubre del 2007 

 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Flaquer, jo crec que en bona mesura ja
substanciàrem aquest debat a la interpelAlació i per tant jo crec
que els arguments, com que no ens retractam de cap dels que es
varen utilitzar, tampoc no cal reiterar-los en excés. Nosaltres
ens mantenim en el fet que creim que és positiu que en aquest
tema anem junts; per ventura en el passat han faltat els fòrums
suficients per crear aquest consens i perquè totes les forces
polítiques, i jo crec que totes les cambres i cada una de les
institucions, puguem anar plegats, i per tant ara, que aquesta
possibilitat sigui possible, crec que és molt important. Tenim
un repte complex, difícil, i per tant jo crec que seria bo que
avui hi hagués algun gest en aquest sentit.

És per això que en el primer punt nosaltres li demanaríem
que si poguéssim eliminar el termini dels sis mesos, que tot i
que sigui un termini que s’intentarà complir, que crec que, com
vostè ha apuntat, està dins els terminis que s’està (...) el mateix
govern, crec que val més no establir terminis peremptoris -així
també ens ho demanat, i ho comprenem, per part del Govern-,
i jo crec que seria bo que si no hi hagués aquesta premissa o
aquesta taxació al Govern poder-ho aprovar tot conjuntament.
En tot cas, evidentment, ho deix al seu criteri.

En tot cas ja li dic que seria més per fer un gest que per
aportar res de nou, perquè ja s’està fent, tot el que es diu, i per
tant l’excusa de votar en contra, com ha estat tan habitual en
aquesta cambra per votar en contra d’una proposta, perquè
senzillament ja està recollit i pareix que s’apropia d’una
intervenció que ja fa el Govern en comptes d’intentar canviar-
la, llavors també m’ho posa senzill. El Govern està duent a
terme aquest projecte de reforma integral, ja en aquest moment
ens comentava el conseller devers 25 projectes, per tant més
que no eren en el moment de la interpelAlació; ara s’haurà de fer
la selecció, després hi haurà d’haver un gran debat, entenem,
sobre el projecte en si i cercar les maneres de dur-lo a terme, i
per tant crec que el compromís d’aquest govern, com vostè
llegia, de dur a terme aquesta intervenció s’està demostrant
amb els fets. Ara, ja dic, si s’eliminàs aquesta referència
temporal crec que seria bo que hi hagués com a mínim un gest
avui d’aprovar-se per unanimitat.

Del segon punt nosaltres, de demanar al Govern de l’Estat,
també hi estam d’acord; és necessari que s’hi impliqui, però ja
és també una demanda que figura al consorci. Avui el que ha
sortit de la junta rectora és un compromís per a l’any 2007, per
tant no és per a l’any 2008; el que s’apunta és que ja hi ha una
primera aportació, magra, de moment, però també el nivell de
maduresa de les propostes que en aquest moment s’han de dur
a terme també són les que són, i per tant trobam que un mínim
d’1 milió d’euros per a l’any 2007 és una manera de
compensar. Nosaltres pensam que és necessari que en els
pressuposts del 2008 hi hagi aquests compromisos, que es
duguin a terme amb aquest pla plurianual, però se’ns diu des
del Govern i es considera més prudent que, vist com van i
avancen les negociacions, avui, més que demanar-ho des de la
Cambra com dubtant d’aquest compromís, és més fàcil per a la
negociació que no hi hagi aquesta instància. Per tant nosaltres
no donarem suport a aquest segon punt, tot i que ja li reconec

a partir d’ara que si hi hagués un incompliment real dels fets,
dels compromisos signats per part del Govern de l’Estat, serem
els primers també a denunciar-los, com estam convençuts que
serà el mateix conseller qui tendrà interès a afrontar i a plantar
cara a aquesta situació. Ara avui crec que allò important és
tancar files i intentar que els pressupostos del 2008 duguin una
quantitat notòria al respecte, però també totes les altres
administracions que s’hi han implicat.

Estam d’acord que les cent mesures estan valorades de
l’ordre de 100 milions d’euros. Record que a la precampanya
electoral del 2004, quan s’anunciava el consorci, s’estava
parlant de 1.000 milions d’euros -aquelles portades-, de 1.000
milions d’euros d’inversió. Crec que tot s’ha de reconduir a
propostes raonables, i tot i que, ja dic, hi serem, avui ens
apunten que la millor manera i més prudent serà no donar
suport a aquest punt segon.

En el que no podem estar d’acord és en el punt tercer. Des
de sempre, i no és una mania de Madrid, que les grans
operacions urbanístiques tenguin un mercat urbanístic crec que
ens pareix raonable; que no sigui el principal jo crec dependrà
del projecte, dependrà del PERI, això ho haurem d’avaluar, jo
crec que no. Per descomptat no pot ser l’únic, hi ha d’haver un
finançament, però nosaltres mateixos fermar-nos les mans i
anar contra tota la línia que va tenir el POOT, la mateixa línia
que és la que apunta el Pla territorial, que és la que varen pactar
vostès; jo ja vaig dir en aquell moment que estàvem en contra
de l’increment de places a la zona com permet el Pla territorial
de Mallorca. Creim que la reconversió s’ha de fer sense
increment de places, però de totes maneres vegem aquest
projecte, vegem com queda dibuixat i, per descomptat, no ens
llevem al gran plusvàlua que suposa posar una retxa a un plànol
a Mallorca, o fins i tot afectar pedreres, afectar terrenys que
poden ser tocats amb unes plusvàlues molt importants de
reconversió, i que seria absurd no tenir-ho present a l’hora de
fer-hi una inversió. Ja dic, no ha de ser l’únic, la magnitud de
la intervenció que es pretén a la Platja de Palma exigirà
finançament públic, però per descomptat també hi ha d’haver
una part que no sabem si serà més important, jo en aquest
moment no m’atrevesc a dir quin percentatge serà, però em
pareix fins i tot de justícia que una part d’aquesta intervenció
tengui alguna cosa a veure amb les plusvàlues o els beneficis i
càrregues que generi la mateixa operació.

Per últim volem donar suport al conseller en la línia, també,
que va apuntar a la interpelAlació; donar-li suport perquè miri
de treure aquest tema endavant, creim que és un tema cabdal i
estratègic de la legislatura, i també apuntar-li que ens tendrà per
demanar els doblers a Madrid i que, si no hi són, aquí sí que ja
no s’hi valdran tàctiques dilatòries al respecte, perquè creim
que fa massa anys que esperam.

La darrera paraula que sigui per recordar el que vaig dir a
la primera intervenció, que jo crec que encara ara ho
mantendria: que si hi hagués alguna possibilitat a la Platja de
Palma de reconsiderar, d’afectar el tema de Ses Fontanelles,
com s’ha dit des de distints colAlectius, crec que seria positiu.
En tot cas donam suport al projecte tal i com està general,
grosso modo, i crec que haurem de tenir el debat sobre el
conjunt d’idees que surtin, que sorgeixin d’aquest concurs
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internacional d’idees, en el qual hem depositat moltes
esperances.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari
Socialista...

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. De forma introductòria
m’agradaria dir que coincidim en les grans línies amb els quatre
primers punts de l’exposició de motius presentats en aquest
moció del Grup Parlamentari Popular relativa al Pla de reforma
integral de la Platja de Palma, però no coincidim amb les
exigències que es fan. Per això aniré enumerant els distints
punts de coincidències i explicant les nostres disconformitats
o divergències.

Estam d’acord en el fet que la reforma i reconversió integral
d’una zona turística madura ens pot convertir en un referent
internacional, un model a seguir per altres zones turístiques.
Tenim l’oportunitat de poder mostrar com dur a terme una
modernització i una millora del posicionament d’un destí
turístic ja madur, que fins ara ha estat un valor fonamental de
la nostra oferta turística, tant a nivell local com nacional, d’una
forma eficaç i innovadora.

En segon lloc coincidim en el fet que aquesta reforma s’ha
de fer sense oblidar cap dels sectors afectats i implicats, i per
això s’ha fet aquest recull de mesures, 101 més 1, en el qual
s’ha aconseguit un gran consens. L’objecte d’aquesta reforma
és millorar la qualitat turística, ambiental i urbanística de la
platja de Palma, creant una zona turística sostenible on
convisquin tant residents, com empreses, com turistes. Aquestes
mesures s’han d’anar posant en marxa una rere l’altra, i tal com
s’ha fet amb la primera mesura, que ha estat el concurs
internacional d’idees, que com ha dit la conselleria es pensa
resoldre abans de final d’any. Per tant pensam que la
Conselleria de Turisme ja ha posat fil a l’agulla, i com va dir el
Sr. Conseller el calendari d’accions ja està en marxa; no creim
necessari que nosaltres haguem d’insistir en aquest tema posant
dates i terminis. Per tant el nostre vot seria a favor si es llevés
el termini de sis mesos.

En tercer lloc creim, i així ho diu el conveni de
colAlaboració entre les diferents administracions implicades,
que donada la importància del projecte i la seva llarga durada
totes les administracions han de garantir el compliment de les
seves actuacions i les seves aportacions econòmiques fins a la
seva finalització; així s’especifica a la clàusula cinquena. Per
tant he de dir al Grup Parlamentari Popular que no pensam que
novament haguem d’instar el Govern de l’Estat a assumir un
compromís de finançament d’aquesta operació, donat que ja va
ser firmat en el seu moment i sota conveni per part del Sr. Clos,
el Sr. Matas, la Sra. Munar, la Sra. Cirer i el Sr. Tomás en
representació de les diferents administracions. Totes aquestes
administracions garanteixen la finançació i la realització del
projecte. Per tant, donat que ja està en el conveni, no veien
necessari aquest punt 2 de la moció.

Com ja han dit els diputats que em precedien avui ha sortit
publicat aquest milió d’euros com a primera aportació dins
aquest any 2007 i en el 2008, i de totes maneres, per a la seva
tranquilAlitat, el Sr. Conseller va dir que els fons del FOMIT
podran destinar-se a la finançació de reconversions,
modernitzacions i infraestructures turístiques.

En quart lloc, i referint-nos al tercer punt de la moció, el
mateix nom del consorci ho indica: és un consorci urbanístic
per a l’embelliment i la millora de la Platja de Palma, i així
consta precisament a la resolució de l’11 de setembre del 2007,
no es canvia el nom: Consorcio para la mejora y el
embellecimiento de la Playa de Palma en Consorcio
urbanístico de la Playa de Palma. Evidentment l’urbanisme no
serà l’única font de finançament però sí una de les principals.
Les plusvàlues urbanístiques aconseguiran fons que, juntament
amb les aportacions de les diferents administracions, finançaran
aquest macroprojecte. 

Per tant, el nostre vot a aquesta moció seria, si es pot fer
separada: en el primer punt, a favor, sempre que es modifiquin
els terminis o es cancelAlin; i en els altres dos punts, negatiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Crespí. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Flaquer? Doncs té cinc minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
aquesta moció té, efectivament, tres punts. El primer fa
referència a la necessitat de fixar un calendari d’actuacions en
un termini de sis mesos. Sr. Vicens, vagi vostè a explicar als
veïnats, als treballadors, als empresaris, als comerciants, que
aquí hem de continuar parlant, hem de continuar dialogant, no
ens hem de barallar, hem de continuar debatent, hem de
continuar com fins ara, que duim des de l’any 2000, des de
l’any 2000 parlam de la reforma de la Platja de Palma. Vagi a
explicar-ho als veïnats. Vagi a explicar-los que aquí hem de
continuar igual. No, no, aquí ens hem de comprometre, i a
posta no acceptarem l’esmena del Sr. Alorda. Vostès tenen
temps més que suficient, en sis mesos, per fixar un calendari
d’actuacions, i no voten aquest punt senzillament perquè no
volen, la resta són excuses, Sr. Vicens.

El segon punt, que segurament és el més important, és el
dels pressuposts, les aportacions econòmiques. Amb
independència que avui jo pugui estar errat, perquè els mitjans
de comunicació així ho reflecteixen, parlen d’una aportació d’1
milió d’euros per a l’any 2008, aquí allò important són els
pressuposts generals de l’Estat de l’any 2008; allò important és
que tenen una magnífica ocasió, tenen una magnífica
oportunitat per demostrar a tots els ciutadans, començant des
del president per tots els consellers, que aquest paper, aquest
pacte no és paper banyat, i que quan vostès varen dir aquí, des
del Partit Socialista, que m’imagín que era el que podia parlar
en aquest sentit, que el Govern de l’Estat del Sr. Zapatero
dotarà del finançament previst el consorci de la Platja de Palma
per a la realització de les mesures contemplades, no només ho
descrivien, no només ho deien, sinó que també tenien la
voluntat o tenen la voluntat de fer-ho, i avui la millor manera de
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demostrar-ho és o són els pressuposts generals de l’Estat per a
l’any 2008.

La suma és molt fàcil. No importa embullar massa la gent.
Estam parlant d’unes inversions de devers 120 milions d’euros;
l’Estat tradicionalment s’ha reservat el 33% d’aquest consorci:
estam parlant de 40 milions d’euros que esperem, esperem, si
s’ha de complir aquest pacte, esperem que en els pressuposts
del 2008 i, això sí ho entenem, amb caràcter plurianual, figurin
aquests 40 milions d’euros per a la Platja de Palma. I no
entenem, sota cap dels conceptes, no entenem quin problema
pugui tenir avui aquí Unió Mallorquina, quin problema pugui
tenir el BLOC, quin problema puguin tenir; el PSOE ho
entenem, perquè són els seus i per ventura els costa posar en un
compromís els seus, però no entenem quin problema pugui
tenir Unió Mallorquina, el Sr. Vicens, o quin problema pugui
tenir el Sr. Alorda per instar el Govern de l’Estat perquè en els
pressuposts del 2008 figurin aquestes inversions amb caràcter
plurianual. Quin és el problema? No l’han explicat, no l’han
explicat, el problema, i ens agradaria que l’explicassin. Jo sí
crec que sé quin és el problema: que vostès són conscients des
del primer dia que això, lamentablement, no és més que paper
banyat, i que no aportarà, no invertirà l’Estat els 40 milions
d’euros que li pertoquen durant els propers anys a la Platja de
Palma per a la seva reforma i la seva rehabilitació.

El tercer punt fa referència a l’urbanisme, i no entenc
tampoc, Sr. Alorda, per què no el pot votar; és que troba ossos
al lleu. Jo dic directament que l’urbanisme no es converteixi en
l’instrument principal de finançament. És vera que ho pot ser
en qualque moment concret i determinat, estam dient que no
sigui l’instrument principal. Ho podria votar, si volgués. És la
seva disciplina de grup i de pacte que li impedeix, senzillament,
simplement, votar aquesta proposta. 

I, Sr. Vicens, quan em diu que per què hem de tocar el tema
de l’urbanisme -sí, faci la mitja rialleta de sempre-, parli amb
el conseller de Turisme, parli amb el Sr. Buils..., no, parli amb
el Sr. Buils, que al Sr. Buils en aquest sentit li he d’agrair i
sempre li agrairé el to reivindicatiu que va tenir amb l’Estat
quan formava part del consorci com a membre del Consell de
Mallorca, sempre li ho agrairé, i ell coneix perfectament, i li ho
podrà explicar a vostè si encara no li ho ha explicat, com vàrem
arribar a aquest conveni urbanístic i per què hi vàrem arribar.
En qualsevol cas no va ser per voluntat del govern que en
aquell moment jo representava, sinó per exigències imperatives
del Govern de Madrid. Avui vostès, que se senten tan pinça,
vostès que se senten tan clau, tenen una magnífica ocasió per
fer que el Sr. Antich, que el Sr. Zapatero, facin efectiu i facin
realitat aquest compromís, i no sobre les espatlles de
l’urbanisme d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquesta presidència entén que no s’accepten les propostes
de retirar temps, i per tant la votació a la moció és tal com ve
per part del Grup Parlamentari Popular. És així, Sr. Flaquer?

Passarem, doncs, a la votació. Passam a votar.

Sí, 29; no, 30. Per tant queda rebutjada la moció.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 2292/07,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
defensa de la monarquia parlamentària i símbols
constitucionals.

I passam al següent punt, que és de proposicions no de llei.
La primera que debatrem és la del Grup Popular relativa a la
defensa de la monarquia parlamentària i dels símbols
constitucionals. Per defensar-la té la paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Abans de començar amb la defensa d’aquesta proposició no de
llei el nostre grup vol fer una sèrie de consideracions prèvies,
i evitar així les emocions i aprofundir en les raons.

La primera és que aquesta és una proposició no de llei que
no té color polític, sinó que cerca una reafirmació de
l’acceptació de l’estat de dret, de la democràcia, de la
convivència, de la llibertat i del fet d’estar tots units dins el
marc jurídic vigent sense que açò suposi immobilisme o dogma
de fe, però sí acceptació i aplicació estricta de les regles que
joc que democràticament ens hem donat.

Segona; aquesta és una proposició no de llei que cerca la
unitat de tots, amb independència de posicionaments partidistes
i personals, per damunt símbols o formes democràtiques de
concebre un sistema polític. 

Tercera; aquesta és una proposició no de llei que no intenta
imposar ni defensar un pensament únic; hem de recordar que el
pensament únic no és altre que aquell que practiquen certes
minories radicals que creuen que estan en posició de la veritat,
que creuen que són superiors des d’un punt de vista intelAlectual
i moral; que desprecien tots aquells que no pensen com ells i
que neguen a la política la capacitat de conformar la voluntat
mitjançant la pràctica de les regles democràtiques. 

Aquesta és una proposició no de llei que pretén demostrar
la necessitat de defensar allò que voluntàriament vàrem
prometre o vàrem jurar, en el moment d’acceptar la delegació
que ens varen fer els ciutadans quan vam ser elegits per
representar-los, i no és altra cosa que el nostre compromís
d’acatar i defensar la Constitució en la seva integritat, el nostre
Estatut d’Autonomia, el nostre ordenament jurídic, i tot açò
amb lleialtat al rei.

Aquesta és una proposició no de llei que vol denunciar el
relativisme intelAlectual i moral practicat per algunes minories,
i que té les seves arrels en la idea que en democràcia tot val,
que no hi ha cap diferència entre la veritat o la mentida, que la
víctima compta menys que el delinqüent, que no pot existir
jerarquia de valors, que les bones maneres i el respecte als
altres s’han acabat i, el que és més greu, que cap regla ni cap
norma no poden determinar el comportament i la convivència.
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Sisè. Aquesta és una proposició no de llei que vol recuperar
el concepte i el respecte i el civisme de fer política, que vol
denunciar els abusos i la violència infligits per uns radicals a
tota la societat espanyola sota el pretext d’una mal entesa
llibertat d’expressió i d’acció, negant així la possibilitat, la
necessitat i l’obligació que té tot estat de dret de fer prevaler
l’imperi de la llei per damunt l’imperi de la repressió i la
violència. Perquè repressió i violència suposa voler imposar
unes ideologies, unes formes d’estat i una forma de pensament
al marge de les normes que en democràcia ens hem donat de
manera sobirana i lliure.

Bé, idò, senyores i senyors diputats, seria prou el que hem
dit fins aquí per endevinar que aquesta és una proposició no de
llei que cerca unir i no dividir; que cerca un acte de
responsabilitat i no d’oportunitat; que li interessa més cercar
l’acord i no la culpabilitat. Pens, sincerament, que cap motiu no
podrà justificar la no aprovació unànime de les propostes fetes
en aquesta proposició no de llei, perquè res no justifica la
conducta violenta d’aquests radicals en relació amb el
menyspreu a la monarquia parlamentària, mitjançant la crema
de fotografies de Sa Majestat el Rei, a la bandera d’Espanya,
com a símbol d’unitat i convivència entre tots els espanyols, tal
com resen l’article 1.3 i l’article 1.4 de la Constitució
espanyola.

Dir açò no és negar el dret que puguin tenir les diferents
formacions polítiques, com ja hem dit abans, de reivindicar
altres formes d’Estat i altres símbols, sempre i quan es facin
d’acord amb les regles que la mateixa democràcia ens dóna a
tots per igual. Però en cap cas podem admetre que açò es
vulgui fer baix el principi d’un cinisme polític que, com el
practicat per aquests radicals, els quals a més culpen la societat
en general alAlegant que ells no tenen cap altre camí per
imposar els seus criteris i els seus valors i que per açò fan ús
d’aquests actes d’amenaça, de repressió i de violència.

És precisament davant aquest fet que tots els demòcrates
ens hem de sentir units i bloquejar el pas a aquells que res els
importa, ni l’Estat de dret, ni la convivència, ni la democràcia.
No és possible acceptar que aquests fets passin i a més és
inadmissible acceptar, tal com diuen ells, que a Espanya hi ha
un Estat policial i de negació de les realitats territorials, sense
apreciar ni valorar que aquestes realitats territorials estan
reconegudes a l’article 2 de la Constitució espanyola. No és
possible acceptar que aquests radicals justifiquin la seva acció
dient que ells responen a la provocació de la monarquia
espanyola els fa amb la seva presència a qualsevol indret de la
geografia d’Espanya. No és possible acceptar el comportament
d’aquests radicals que fomenten la divisió, l’odi entre les
regions, les persones i nacionalitats. A nosaltres avui ens
correspon donar una passa endavant i dir-los: ja n’hi ha prou.
A nosaltres ens correspon denunciar aquests fets i proclamar
amb veu ben alta que qualsevol principi que no respecti l’ordre
constitucional i democràtic establert esdevé en un acte
d’imposició ideològica que és tant com dir en un acte de
repressió i dictadura.

Senyores i senyors diputats, com poden veure, he fugit de
forma conscient i voluntària del maniqueisme de culpar
d’aquests fets denunciats a la proposició no de llei a cap de les
formacions polítiques que aquí, en aquest Parlament, es troben

democràticament representades, perquè si així ho fes podria
ser, i amb tota la raó del món, acusat d’oportunisme o de
cinisme polític, dos comportaments aquests que crec que al
llarg de 25 anys de presència en aquesta cambra no he
practicat, i si a qualque moment ho he fet ha estat de manera
inconscient i involuntària i en deman disculpes. Quan el Grup
Parlamentari Popular i concretament la seva portaveu em va
demanar que presentés o preparés una proposició no de llei en
defensa de la monarquia parlamentària i dels símbols
constitucionals, vaig dir, sense dubtar, que per a mi era un
honor poder-ho fer i fer-ho sobrevolant les circumstàncies
polítiques del moment, per no caure en un debat estèril i
improductiu, massa vegades utilitzat que tendria com a
motivació cercar rendiment polític i electoral immediat.

Senyores i senyors diputats, creguin-me que la meva
intervenció, la qual faig en nom i representació del Grup
Parlamentari Popular, endinsa les seves arrels dins les més
profundes conviccions democràtiques fent prevaler aquells
principis i aquells valors que qualsevol democràcia ha de tenir,
sense que pugui prevaler l’adscripció política del moment.

Com veuen, no he parlat ni de dretes ni d’esquerres, ni de
monàrquics ni de republicans, ni de centralistes ni de
nacionalistes, perquè no es tracta de pertànyer a una o una altra
adscripció política, sinó de l’autèntica i profunda acceptació
que en democràcia l’imperi de la llei és la garantia de la pau
social, la llibertat i el progrés. Insistir, una vegada més, que
aquesta és una proposició no de llei dirigida a la defensa de la
democràcia, de la llibertat, del civisme, d’un sentit profund
d’acompliment de la nostra responsabilitat com a dipositaris
que som de la voluntat dels ciutadans i ciutadanes que ens han
elegit. El que importa en aquest moment és recuperar
l’esperança i el compromís essent conscient que per damunt de
les nostres pròpies ideologies, que per damunt de les posicions
polítiques de conveniència s’hi troba el que realment ha
d’importar i és la convicció que, com a demòcrates, no podem
permetre que la democràcia, les seves institucions i símbols es
vegin amenaçats per actes radicals i vandàlics o que aquests
puguin ser aprofitats, també, per què no dir-ho, per altres grups
minoritaris, tan radicals com el primer, que tenen enyorança
d’un temps passat i que tot el poble espanyol, amb el Rei al
capdavant, va saber enterrar i ben enterrar ara fa trenta anys de
forma exemplar.

Recuperem, idò, aquest sentit d’Estat, recuperem els valors
de la transició i cantem amb una sola veu que ens puguin
escoltar tots els radicals, siguin els que siguin aquells, aquella
polida i tan nostra cançó: no és açò companys, no és açò!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. El Grup Parlamentari Socialista
ha presentat una esmena de substitució i per defensar-la té la
paraula el Sr. Diéguez.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Hoy
nos toca hablar de monarquía parlamentaria, símbolos
constitucionales, de Constitución, en definitiva. Y hablando de
Constitución, conviene que vayamos a las fuentes de la misma,
de dónde nos sale esta Constitución. Y en un Parlamento como
en el que estamos, sería conveniente que empezáramos
hablando de lo que paso en el Parlamento, en el Congreso
nacional cuando se hablaba de la Constitución, y me iré al 31
de octubre de 1978: dictamen de la Comisión Mixta sobre el
proyecto de Constitución, que fue sometido en aquel momento
a votación nominal y pública de cada cámara, en sendas
sesiones plenarias celebradas y resultando aprobado por ambas.

¿Qué paso en el Congreso? En el Congreso los resultados
de la votación fueron los siguientes: votos emitidos, 345;
afirmativos, 325; en contra, 6; abstenciones, 14. De los votos
negativos, de esos seis, cinco correspondieron a diputados del
Grupo Parlamentari de Alianza Popular, Don Gonzalo
Fernández de la Mora y Mon, Albero Jarabo Payá, José
Martínez Emperador, Pedro de Mendizábal Uriarte y Federico
Silva Muñoz. Y de las restantes, de las abstenciones, de las 14
abstenciones que hubo, correspondieron unas cuantas también
a los miembros de Alianza Popular: Licinio de la La Fuente,
Álvaro de la Lapuerta, Modesto Piñeiro, etcétera. Diario de
Sesiones del Congreso de los Diputados número 130.

Los socialistas votaron todos a favor, todos, del primero al
último; los populares votaban en contra o se abstenían, la
nostalgia hacia su caudillo podía más que el deseo de apoyar la
monarquía parlamentaria, nostalgia que no es de aquella época
...

(Remor de veus i cridòria a la sala)

... nostalgia que nos ha recordado el Sr. Mayor Oreja
recientemente, con palabras que nos recuerdan el latiguillo ultra
de la transición: con Franco vivíamos mejor -decían entonces-,
algunos sí, desde luego.

Los diputados socialistas votamos todos a favor y con ese
orgullo venimos aquí, con un orgullo que no podemos tener
todos los diputados que estamos en esta cámara.

Nosotros entramos en el proceso constituyente siendo
republicanos y salimos renunciando al republicanismo y
fundando la monarquía constitucional, los diputados socialistas
entramos en el proceso constituyente siendo federalistas y
salimos sustituyendo al federalismo por el Estado autonómico,
nos adaptamos a las exigencias del consenso, porque había que
sacar adelante la Constitución, con renuncias. Los populares
abandonaban la Comisión Constitucional cuando se
dictaminaba el título VIII del Estado autonómico.

Cien años de lucha socialista por la democracia, más de
cien ya, nos enseñaron a poner por delante de nuestro interés el
interés de los españoles. Como decía Don Mariano José de
Lara, ya en el lejano 1835, en su obra Conventos Españoles,
“En política no hay fusión, no hay proceso, no hay retroceso,
no hay medio posible, los principios nuevos no pueden
prosperar sino a costa de los viejos”. Y los socialistas nos

adaptamos, otros no cedieron. Y sólo la normal evolución de la
historia les ha hecho adaptarse, la realidad les ha pasado por
encima con más fuerza que el mejor discurso. Decía el Sr.
Fraga aquel 31 de octubre de 1978, en el debate constitucional:
“Muy difícil -refiriéndose a la Constitución, naturalmente- es
edificar una ciudad sobre la nada del espíritu”. Ésto era lo que
se decía en aquel debate; criticaba así la forma en que quedó
definida la familia como institución estable, el artículo que
regula la libertad de educación y repudiando también el artículo
2 de la Constitución y el título VIII, sosteniendo que el Estado
autonómico, palabras textuales, “traía graves sombras sobre el
futuro de España”.

La realidad pasó por encima, el Sr. Fraga acabó presidente
de una comunidad autónoma; la libertad de educación se ha
convertido en una bandera para la defensa de los colegios
religiosos y la gente de derechas se divorcia como cualquier
rojo peligroso. La realidad ha pasado por encima, hasta ahí
bien, porque bien está que se hayan adaptado al orden
constitucional, aunque no votaran la Constitución, bien está.

Por eso les digo que antes de reafirmar, como dicen en su
propuesta, primero tendrían que afirmar, que no afirmaron en
su momento. Pero claro, como todos los neófitos, los señores
del PP también tienden al exceso y de no querer la Constitución
ahora quieren que sea sólo suya; han pasado de la abstinencia
constitucional a la sobredosis, de no querer la Constitución a
tirárnosla a la cabeza a los demás grupos políticos que la
mimamos desde el primer día y que, desde antes de nacer, ya la
queríamos.

Si por lo menos pudiera creer que su defensa de la
Constitución es sincera y bien intencionada, estaríamos
satisfechos, pero no podemos creer en esa sinceridad. Ustedes
no vienen aquí a defender la Constitución, que no tiene ningún
peligro, vienen aquí a atacar a los demás grupos políticos,
vienen aquí como replicantes de estos Zaplana y Acebes, a
crispar la vida política, porque, ante la completa falta de
liderazgo de su partido, están intentando hacer méritos ante
estos Zaplana y Acebes, valorando más su palmadita en la
espalda y (...) al azucarillo de un posible ascenso que la paz
política en Baleares. A ésto es a lo que vienen, estamos muy
cerca de un proceso electoral y ustedes, al igual que el Sr.
Ibarretxe que cada vez que se acercan las elecciones saca su
apolillado referéndum, lo hizo hace cuatro años y lo hace ahora
igual, ustedes han decidido iniciar la campaña electoral
enrollados en la bandera, con la Corona como silicio, porque la
sufren, y con la Constitución española de peineta.

Miren, su propuesta suena un poco al oriamendi: “Por Dios,
por la Patria y el Rey lucharon nuestros padres. Por Dios, por
la Patria y el Rey lucharemos nosotros también. -Si recuerda,
...

(Remor de veus)

... lo tengo que leer, porque yo no me acuerdo, como otros
probablemente se acuerden mejor- Lucharemos todos juntos,
todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa
tradición”. A esto suena ahora, ustedes vienen con todo esto
ahora a buscar un enfrentamiento, ¿creen ustedes que hacen un
favor al Rey con esta polémica? ¿Creen ustedes que hacen un
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favor a la bandera de España, patrimonializándola como
partido político -igual que hace Erribatasuna con la icurriña,
igual? Saben bien que no, y lo peor, lo peor es que les da igual.

¿Saben quién es el autor -vayamos a ello- de la frase “La
monarquía sólo se podría salvar si el Rey abdicara”? Del
mismo que ha relacionado la figura de Don Juan Carlos como
relacionado con el golpe de estado del 23 de febrero,
predicador oficial de la emisora de la iglesia, de esa iglesia
cuya jerarquía hace oraciones por el futuro del Rey, mientras su
(...) particular lanza filípicas contra Don Juan Carlos diciendo
cosas como éstas, leo textualmente: “A lo mejor la monarquía
se podría salvar con una abdicación, la figura del Rey está
profundamente erosionada, por muchas razones, pero sobre
todo -escuchen bien- porque sólo se lleva bien con los
socialistas y muy mal con la derecha, la derecha cree que les ha
traicionado. Don Juan Carlos ha perdido apoyo a chorros, la
monarquía sólo se podría salvar si el Rey abdicara.” Son
declaraciones del 6 de noviembre de 2005, publicada en la
entrevista de un medio de comunicación, ¿alguien ha oído a los
Zaplana y Acebes salir a protestar por esto? Nadie.

¿Cómo podemos creer ahora en su sinceridad, cómo lo
podemos creer? No se inmutó ni Zaplana ni Acebes, ni se les
ocurrió tocar el cornetín de órdenes como han hecho ahora,
pero las frases del predicador resumen el sentimiento de la
derecha. Si con esa polémica perjudican al Rey les da igual,
como se lleva bien con los socialistas. Pero no fue una
casualidad, es que este señor también, en un libro suyo, que se
titula De la noche a la mañana, páginas 171 y 172, decía,
textualmente: “El Rey, desde que el PSOE llegó al poder, ha
sido el peor y más peligroso enemigo que he tenido”. Eso dice
un ciudadano español, y para que vean la altura del personaje,
en el mismo libro relata una entrevista con alguien relacionado
con la casa real, que, según él, decía que presionaba a los
obispos en su contra; leo textualmente lo que dice en su libro:
“Si tú me tocas los obispos, yo tendré que tocarte otras cosas y
eso sería muy desagradable”.

¿Dónde estamos? Tampoco hubo la menor reacción del
Partido Popular, bueno, sí que la ha habido recientemente, la
presidenta de la comunidad de Madrid ha reclamado un trato
más humano para el autor de todo esto. Esto es lo que han
hecho ustedes, reclamar un trato más humano.

(Remor de veus, alguns aplaudiments i aldarull)

Enrollados en la bandera y con la Corona como silicio y la
Constitución de peineta. Tienen muy difícil convencer a nadie
de que sus protestas son sinceras porque no lo son y por ese
motivo les he presentado una enmienda, que la llamaré de
sentido común, que tiene dos puntos que pretenden sustituir a
los suyos y que lo que dicen es que no debemos utilizar esas
instituciones para lanzarlas unos contra otros, no hemos de
presentar propuestas, proposiciones no de ley para buscar el
enfrentamiento, como lo está haciendo su partido.

(Remor de veus)

Vuelvan al camino del sentido común ...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor, per favor, no pot parlar des de l’escó, i vostè ho
sap.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No se preocupe, Sra. Presidenta, como ya dije una vez: Los
cántaros cuanto más vacíos más ruido hacen.

(Algunes rialles i remor de veus)

Sigamos. Para terminar, decirles que no encuentro nada
mejor para tratar su propuesta, señores del PP, que una oración
fúnebre, una oración fúnebre que no es mía, porque no estoy
dotado por los obituarios, me referiré a la famosa oración
fúnebre de Pericles por los muertos en la guerra contra Esparta,
reconstruida por Tucídides, allá el 450 antes de Cristo, decía
Pericles, en su alocución a los fallecidos, en homenaje a los
muertos en la guerra contra Esparta, que “Habían muerto por
una Atenas grande, poderosa y ejemplar y por su régimen
político original, democrático y no oligárquico, basado en la
ley y no en la arbitrariedad, con libertades públicas y privadas,
con un orden respetado por todos, con una vida social y
artística y religiosa fecundas, abundantes en riquezas que
venían de todas partes del mundo, abiertas las puertas de la
ciudad a los extranjeros, con un régimen militar eficaz, sin
despotismo y una sociedad creadora”; y concluía, concluía
Pericles, diciendo que “era una sociedad por la que valía la
pena morir”.

Todo lo que decía Pericles de su Atenas, lo digo yo de esta
España y de estas Baleares, sólo que mientras él decía que por
aquella Atenas valía la pena morir, yo les digo que en esta
España y en estas Islas Baleares merece la pena vivir, porque
somos un país democrático, culto, libre, creativo y que
atraviesa uno de los mejores momentos económicos de su
historia.

Señores del Partido Popular, no vengan a fastidiar a los
españoles con polémicas artificiales; dejen vivir a los españoles
en paz, no traten de ahogarlos en su crispación ni en su
resentimiento. Ilusionen a los ciudadanos con alternativas de
gobierno, por el camino que van acabarán siendo no el Partido
Popular sino el partido del odio, y ni España ni Baleares lo
merecen.

Nada más, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Diéguez. Per part del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Huguet, aquesta tampoc no serà una intervenció dogmàtica.
Davant la proposició no de llei que heu presentat avui el Partit
Popular, en defensa de la monarquia parlamentària i dels
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símbols constitucionals, començar dient que el sentiment que
tenc, una vegada que ús he escoltat, és de perplexitat i sobretot
de preocupació. Preocupació perquè a l’exposició de motius
s’hi mostra una manera molt estreta d’entendre la democràcia,
és això el resum, una manera molt estreta d’entendre la
democràcia, s’hi diu textualment: “Que totes les opinions són
vàlides, sempre que aquestes no vulnerin l’ordre constitucional
i les lleis vigents”. Què vol dir, senyores i senyors diputats,
vulnerar l’ordre constitucional? Vulnera l’ordre constitucional
ser republicà i expressar, per tant, opinions a favor de la
República?

Suposem per un moment que ser republicà vulneri l’ordre
constitucional, per què el PP no se sent incòmode amb uns certs
detractors del Rei Joan Carles I, com ara Federico Jiménez
Losantos, defensat per Esperanza Aguirre, i que sí s’hi sent, en
canvi, davant altres manifestacions de republicanisme? Per què
se senten incòmodes senyores i senyors del PP davant els
desaires a la Corona realitzades des de Catalunya, des
d’Euzkadi o des de Palma mateix i en canvi no diuen ni gall ni
gallina dels mateixos fets si aquests surten de la zona de la
cadena COPE?

Vulnera l’ordre constitucional no estar d’acord amb l’actual
model d’Estat de les autonomies? Se’ns hauria de tallar la
possibilitat d’expressar-nos si som federalistes, confederalistes
o independentistes? Un dels pilars fonamentals de qualsevol
sistema democràtic és la llibertat d’expressió, sense llibertat
d’expressió no hi ha democràcia possible, encara que es vagi a
votar cada quatre anys, encara que s’escullin els representants
de les institucions; la llibertat d’expressió, senyores i senyors
del PP, és sagrada en democràcia molt més que no la
monarquia, la Constitució o les lleis vigents.

I a més, crec que episodis com aquell en què un jutge va
ordenar la retirada de l’edició d’una revista satírica, per mor del
fet que ironitzava sobre el membre de la reialesa, va contribuir
poderosament al descrèdit i al desprestigi d’Espanya a Europa.
Les lleis les podem canviar els parlaments, per això hi som, per
això som avui aquí; avui som d’una manera i demà d’una altra.
Estic ben convençuda que d’aquí a uns anys moltes de les lleis
que ara tenim, que ara treballam aquí hauran canviat i que en
tendrem de noves, i això forma part de la normalitat
democràtica.

Esquerra Republicana s’ha adreçat fa molt poc al ministre
de Justícia, Mariano Fernández Bermejo, perquè es facin els
tràmits necessaris per despenalitzar els actes de violència
simbòlica, com ara la crema de banderes o de fotografies, no
constitutius de delictes a altres democràcies, començant pels
Estats Units i seguint per la majoria dels països de la Unió
Europea. Les lleis, record, repeteix, són canviants, la
Constitució diu ara unes coses, però demà mateix en podria
decidir, democràticament, que en digués unes altres.

(Remor de veus)

Però la llibertat d’expressió constitueix un pilar fonamental
de qualsevol sistema democràtic.

Senyors diputats i senyores diputades, aquesta diputada no
és gens partidària ni cap tipus de piroshow de carrer ni de

cremar cartells amb cares de persones, siguin del Rei Joan
Carles, de Carod-Rovira o d’Ibarretxe, ni de cremar banderes,
siguin espanyoles o catalanes amb l’estel, no estic per la crema
de res de tot això ni per aquest tipus de shows, però no crec que
d’això n’haguem de fer un drama, no n’hem de fer un drama, ni
que un fet d’aquestes característiques hagi de provocar un
desplegament com aquest en el nostre Parlament, no s’ho val.

No puc acceptar de cap de les maneres però, com sembla
desprendre’s de la proposició presentada pel Partit Popular, que
l’única forma de democràcia possible sigui la monarquia, ni
que en democràcia una persona no pugui ser republicana; tant
demòcrates són els republicans com els monàrquics, senyores
i senyors, tot i que també entre republicans n’hi ha que no són
gaire demòcrates i que també passa a una part dels monàrquics.
Deixem per tant d’estripar-nos les vestidures, defensem la
llibertat d’expressió i entenguem la democràcia en tota la seva
dimensió, com pertoca.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, té la paraula el Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr. Huguet,
sol ser un mal començament no dir, o sigui, dir el que no es
pensa fer; vostè ha començat dient que aquesta moció no pretén
una cosa, que no pretén una altra, que no pretén ser d’un color
polític concret; jo li podria dir, vostè és jurista, que excusatio
non petita, accusatio manifesta. És a dir, si vostè no pretén fer
una cosa, no la faci.

Que, per ventura, nosaltres, el Grup d’Unió Mallorquina es
va plantejar molt seriosament no intervenir, perquè crèiem que
la millor manera de defensar aquests símbols i la Constitució i
les institucions era, precisament, no intervenir; ens ho vàrem
pensar, perquè vivim a una societat mediàtica i tots ho sabem,
per tant donar més importància a determinades coses el que fa
és que acabin tenint importància. I venir aquí i intentar crispar,
intentar discutir, intentar parlar i passar al fons del tema de si
república, que si odis, que si enfrontaments i utilitzar només
determinades paraules que ja, per a nosaltres, ja són negatives,
el que fa, precisament, és mal a les institucions i a aquests
símbols.

Després, també, vàrem reflexionar el Grup d’Unió
Mallorquina a veure si aquí a Balears, a Mallorca, a Palma, als
pobles, havíem tengut qualque problema en aquest sentit. Hem
tengut qualque problema en què es discutissin les institucions?
Hem tengut qualque problema de discutir, o d’ordre públic, de
discutir els símbols? Per tant, per què hem d’importar
problemes dels altres a ca nostra? Per què ho hem de fer si no
en tenim? No és millor importar investigació o importar
educació o importar qualsevol, fins i tot productes de consum?
Però no, hem d’importar problemes que no tenim.
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Li dic, el Grup d’Unió Mallorquina no contribuirem a això,
no tenim aquests problemes aquí, per tant no compti amb
nosaltres que l’acompanyem a impulsar que se’n parli aquí, per
responsabilitat política. I perquè, a més, quan s’acostin les
eleccions, ens agradaria que tots els partits fugissin de
temptacions d’intentar treure aquestes polèmiques com
terrorisme, com llengua, com matèria de símbols, etcètera,
perquè són polèmiques que tendeixen a ser viscerals, i
nosaltres, els d’Unió Mallorquina, no tendim a ser viscerals,
sinó més aviat racionals.

Per tant, li demanam que en aquest cas la disciplina que
vostès tenen de Madrid cap aquí almenys acabi a la mar, perquè
aquest problema no hi és, no ens l’importi, no ens l’importi.

Després, tema de Constitució espanyola, que ja se n’ha
parlat, nosaltres la Constitució espanyola, evidentment, llibertat
d’expressió, dret a l’honor i a la pròpia imatge de totes les
persones, inclosa la monarquia, i per tant nosaltres no hem de
fer res més que reafirmar-nos en el respecte a les lleis i com no
pot ser d’altra manera a la Constitució.

I és que no es qüestiona res, o sigui ni el Grup d’Unió
Mallorquina, i jo crec que cap dels que som aquí, qüestionen,
han qüestionat cap institució ni cap símbol; si això no es fa, si
això no ha estat així, per què en tornen a parlar? Per què avui
aquí discutir un amb els altres i intentar crispar o enfrontar els
partits quan tots coincidim amb aquest suposat suport a les
institucions democràtiques?

La societat mallorquina, menorquina, eivissenca és una
societat pacífica, serena, no vulguin que ens arribin problemes
que no tenim a la nostra terra. A mi, ens agradaria, miri, ahir,
despús-ahir, hi ha un nou tractat de la Unió Europea, s’està
parlant de tema d’habitatges, s’està parlant de la desacceleració
econòmica, hi ha problemes energètics a nivell mundial, hi ha
el tema del canvi climàtic, el qual, amb el permís del cosí del
Sr. Rajoy, a nosaltres també ens preocupa, i per tant jo els
demanaria que hi ha altres problemes urgents, que simplement
no ens importin això. Nosaltres, des d’Unió Mallorquina, no
tenim cap necessitat de reafirmar res perquè no hem perdut mai
cap esperança de res, ni hem posat en dubte cap institució
democràtica, per tant no hem de reafirmar el que no hem posat
en dubte.

Per tant, li dic, no votarem a favor d’aquesta moció; no està
en dubte en cap moment aquests símbols o aquestes
institucions, que són, i és bo recordar-ho, patrimoni de tots, de
tots els partits, de tothom, i per tant no d’un partit; que estam,
en segon lloc, creant una polèmica totalment artificial per
crispar i per discutir que si ens demanam a qui afavoreix, la
resposta és senzilla: a la dreta radical, a l’esquerra radical, i
aquí li han recordat, part d’aquesta dreta radical, de mitjans de
comunicació molt concrets d’ideologia molt pròxima al Partit
Popular. Per tant, posem un poc de seny i no anem a cercar
problemes que no tenim.

Moltes gràcies, Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, jo també vull començar la meva intervenció, la
primera en aquesta legislatura, assenyalant el meu propòsit i el
del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds de
parlar d’aquesta temàtica amb una certa serenor, sense caure,
o procurant no caure, en una espiral de desqualificacions cada
vegada més gruixudes que malauradament ja és una constant en
la vida política, desqualificacions moltes vegades disfressades
de crides al consens però desqualificacions, en el fons, perquè
quan es diu que el consens ha de ser l’acceptació només d’una
opinió difícilment podem estar d’acord. Nosaltres direm el que
pensam, sense negar el dret a pensar diferent d’altres forces
polítiques, però exigirem que també se’ns respecti el nostre dret
a pensar diferent. En definitiva, res més que el lliure joc
democràtic.

Ja dit açò, que crec que és important dir-ho, i abans de
passar al text concret de la proposició no de llei, permetin-me
que faci un parell de constatacions inicials, constatacions que
per més òbvies i simples que puguin semblar no està de més
recordar en aquesta cambra, sobretot després d’haver sentit el
portaveu popular.

Primer constatació, que esper que compartim tots i no
només de boqueta: a l’estat on vivim l’opinió és lliure, i per
tant l’opció republicana no és un delicte. Qualsevol ciutadà té
dret a defensar un sistema polític diferent, té dret a treballar per
aconseguir-lo i, en conseqüència, si es pretén legítimament
assolir un sistema republicà, es té dret a treballar per substituir
la monarquia per una república, sempre -i açò ho vull deixar
ben clar- sempre per mitjans democràtics. És lícit, legítim i
perfectament democràtic optar per l’abolició del règim
monàrquic. És lícit, legítim i perfectament democràtic optar per
l’abolició del règim monàrquic. Negar o desqualificar això,
negar o desqualificar això, és negar l’essència de la
democràcia. Seria tant com dir que a l’Estat espanyol es poden
tenir idees polítiques però està prohibit intentar dur-les a la
pràctica, i evidentment açò és una aberració.

Segona constatació: no tot val per aconseguir les finalitats
desitjades; certament, i perdonin el tòpic, les finalitats no
justifiquen els mitjans; en democràcia les formes també són
importants, molt importants. Per al nostre grup parlamentari
sense cap mena de dubtes, sense cap mena de dubtes, la crema
de símbols, símbols que compartim o no, açò és igual, la crema
de símbols és un fet reprovable. Ho repetesc perquè no hi hagi
dubtes o interpretacions interessades, que hi estam molt
acostumats: el nostre grup parlamentari i les forces polítiques
que representa són respectuosos amb les institucions, i la crema
de símbols institucionals suposa un fet reprovable. No entraré,
però, no hi entraré perquè aquí hi ha el parany, no entraré a dir
si açò constitueix o no delicte; no som ningú per fer-ho i no hi
ha ningú en aquesta cambra competent per fer-ho. És feina de
la justícia decidir allò que és delicte, sens dubte no del
Parlament de les Illes Balears. 
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I ara una tercera constatació, fruit de les dues anteriors.
Podem concloure, llavors, que atacar la monarquia és
absolutament legítim, democràticament legítim. Allò que pot
ser qüestionat, legítimament qüestionat, és la forma de fer-ho.

Però, bé, deixem ja els preàmbuls i entrem al text de la
proposició i deturem-nos un moment a l’exposició de motius.
La veritat, senyores diputades i senyors diputats, és que aquesta
exposició de motius, sota un llenguatge acurat i una elegància
formal dignes de qui n’ha fet la redacció, amaga, però,
conceptes que són veritables càrregues de profunditat. De fet,
com qui no fa res, més que un seguit de temàtiques diverses que
tenen un únic fil conductor, la desqualificació de qualsevol
dissidència. Així ens trobam en una mateixa argumentació la
crema de fotografies del monarca, les banderes espanyoles, la
Constitució, la sobirania nacional i el dret dels pobles a la lliure
decisió, problemàtiques diferents, que responen a plantejaments
diferents i que tenen motivacions molt diferents. 

Però no és així en aquesta proposició no de llei, que ho
engloba tot i ho equipara tot, ho mescla tot. Fixem-nos, si no,
què diu textualment a un paràgraf concret; diu: “...sense que hi
càpiguen experiments suïcides basats en la idea de truncar la
sobirania nacional baix el pretext dogmàtic d’una suposada
capacitat de decidir d’una comunitat, una província, un
municipi”. Jo crec que és perfectament legítim discrepar
d’aquesta opinió que hi ha dins la proposició, sobretot si es
mesclen, com si fossin el mateix, comunitats, províncies i
municipis. Miri, Sr. Huguet, amb aquesta equiparació entre
comunitat, província i municipi, aquesta equiparació que fa
vostè, desvetlla clarament la discrepància entre vostè i jo, entre
el nostre grup parlamentari i el Grup Popular: per a vostè tots
són només simples ens administratius; per a nosaltres una
comunitat autònoma és una expressió, migrada i pobra, però
una expressió del dret d’autogovern d’un poble. 

Per a nosaltres dins l’Estat espanyol conviuen, més
malament que bé, però hi conviuen, diverses nacions amb drets
nacionals que no els atorga ni els pot negar l’actual Constitució,
perquè la Constitució no és ni hauria de voler ser un text sagrat,
immutable, i a més, que quedi ben clar d’una vegada per totes,
la Constitució no atorga drets, la Constitució només els
reconeix jurídicament. La llibertat d’expressió, per exemple, el
dret d’expressar-se lliurement, és reconegut a la Constitució,
però si no ho fos, si no hi estigués reconegut, el tindríem ben
igual, perquè no l’atorga la Constitució sinó que és inherent a
la persona. Igual passa amb els drets colAlectius, que la
Constitució no reconegui jurídicament el dret a
l’autodeterminació no vol dir que el nostre poble no tengui
aquest dret perquè és inherent a la nostra identitat com a poble;
és un dret que tenim com poble malgrat la Constitució
jurídicament no ens el reconegui. Què vull dir amb açò? Vull
dir que és una falAlàcia que s’hauria d’haver acabat d’una
vegada per totes presentar la Constitució com a font de drets,
perquè la Constitució és simplement l’expressió dels drets
reconeguts en un determinat moment històric, moment que pot
canviar i que alguns pensam que democràticament,
democràticament, ha de canviar.

Però deixem ja l’exposició de motius i analitzem els quatre
punts que el Partit Popular ens presenta a votació. Sr. Huguet,
vostè en el primer punt ens demana una espècie jo diria de

renovació de vots, com si els diputats i les diputades d’aquesta
cambra fóssim una espècie de monjos o monges ens demana
que renovem els vots, i açò no és de rebut. Sr. Huguet, tots els
diputats i les diputades d’aquesta cambra hem jurat o promès
lleialtat al rei, ho hem fet fa pocs mesos, alguns per
convenciment, altres per imperatiu legal, però no dubti que uns
i altres farem honor a la nostra paraula, no ho dubti ni ens
insulti dubtant-ho. No són necessàries reafirmacions ni el Grup
Popular no és ningú per exigir-les. Els seus interessos
partidistes no els confereixen cap autoritat per solAlicitar allò
que els diputats d’aquesta cambra lliurement afirmaren no fa ni
mig any; ni molt menys, ni molt menys, per utilitzar la figura
del rei per intentar establir divisòries intencionades entre bons
i dolents. Emprar la figura del rei per interessos de partit és el
pitjor atac que es pot fer a la monarquia.

I parlant d’interessos partidistes permetin-me un parèntesi,
i parlem un momentet només de l’oportunitat i la motivació
oculta i última d’aquesta proposició no de llei. Sr. Huguet,
vostè sap què era en l’argot de la clandestinitat una
“vietnamita”? Supòs que sí: era una màquina casolana per
reproduir escrits, una fotocopiadora artesanal. Aquesta
proposició és una proposició “vietnamita”, una reproducció en
sèrie d’una ordre emanada de Madrid per interessos electorals
de la direcció estatal del seu partit. Li reconec el seu esforç de
redacció, però la idea i les instruccions vénen de Madrid, una
proposició “vietnamita” com ho va ser la que presentaren
contra el Pla Ibarretxe i tantes d’altres, una proposició
presentada per interessos aliens i estranys a les nostres illes.
Vostès intenten, per interessos de Madrid, crear aquí un
problema inexistent. En definitiva, en definitiva, la utilització
de la monarquia, la mateixa utilització que va voler fer la
famosa Sra. Esperanza Aguirre, la mateixa utilització de la
monarquia per interessos partidistes i, de passada, un
menyspreu als ciutadans de les nostres illes.

Però, bé, tanquem aquest parèntesi i passem al punt següent,
un punt que és una simple descripció. Estic d’acord amb el que
diu, estic d’acord que el període que va del 1978 a l’actualitat
ha suposat -i cit textualment- “el període més llarg de progrés,
modernització, llibertat”, etc., etc. Ara bé, que açò sigui gràcies
a la monarquia parlamentària, com diu vostè, Sr. Huguet, és
simplement opinable. N’hi ha que opinem que amb un altre
sistema polític, republicà per exemple, el procés hagués estat
similar o fins i tot millor; però açò també li reconec que és
opinable. Però del que no hi ha dubte és que no és tasca
d’aquest parlament constatar opinions, perquè tan val la seva
com la meva, i no és el Parlament de les Illes Balears que n’ha
de validar una o l’altra.

I passem al tercer punt. El tercer punt és una proposta de
condemna i, Sr. Huguet, permeti’m que no li contesti amb
paraules meves, que ho faci amb una resolució que compartesc
al cent per cent d’un altre parlament, que diu: “En aquest sentit,
com a parlament d’un país que ha patit la persecució dels seus
símbols nacionals, feim una crida a respectar tots els símbols
institucionals”. El nostre grup parlamentari és respectuós amb
les institucions, inclosa la institució monàrquica. No compartim
actituds ni actuacions que suposin menyspreu a cap institució;
no compartim ni la crema de fotografies ni els insults al
president del Govern espanyol en un acte oficial, com va passar
l’altre dia a la seva festa nacional. Però no oblidem que si bé la
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persona del rei no està subjecta a responsabilitat, segons
l’article 56 de la Constitució, no està subjecte a responsabilitat,
açò no vol dir ni de bon tros que estigui exempta de rebre
crítiques, i allò que és una crítica i allò que és una injúria no
ens pertoca decidir-ho a nosaltres, no pertoca decidir-ho a
aquest parlament. Per açò, en tot cas, hi ha la justícia.

Finalment i ja per acabar el quart punt, una obvietat i a la
vegada una proposta ben enverinada. Resulta que demanen
suport al Sr. Zapatero perquè faci complir la llei, de la qual
cosa s’infereix que no ho està fent. No és que jo hagi de
defensar el Sr. Zapatero, però sens dubtes el que no vull fer és
entrar en aquestes picabaralles barroeres i sense categoria que
des del Partit Popular estan intentant que siguin centre del
debat polític. Aquí vostès, senyors del Partit Popular, es
desemmascaren, mostren el llautó, com deim a Menorca; tot
aquest enrenou, totes aquestes feridures de xovinisme, tot
aquest fer volar banderes té un únic objectiu, no ens enganeu,
té un únic objectiu, una única motivació: intentar arrabassar
vots de cara a les properes eleccions generals, res més. La
monarquia, la bandera, són excuses; l’únic que els interessa és
fer vots de cara a les eleccions generals, res més, i açò és greu
i és perillós.

Deixin-me per acabar fer una afirmació final. Permetin-me
manllevar paraules a un gran estadista alemany, per cert
democristià, dels seus, que deia: “En temps de tempesta no
s’han d’afegir trons i llamps”, i açò és precisament el que està
fent el Partit Popular, afegir trons i llamps a la tempesta, i açò,
senyors del Partit Popular, Sr. Huguet, no és bo per a ningú, no
és bo per a vostès, no és bo per a la democràcia, i no és bo, no
ho dubtin, tampoc per a la monarquia. Però en tot cas vostès
mateixos.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Té la paraula el grup que ha
presentat la proposició no de llei per un temps de cinc minuts
i per dir si accepta o no l’esmena. Sr. Huguet, té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Procuraré no perdre ni la compostura ni el to de la meva
primera intervenció i escapar dels atacs soferts a les
intervencions dels diferents portaveus pel nostre grup i fins i tot
per persones. Jo he tingut la sensació -poques vegades m’havia
passat com avui en aquest parlament- d’haver de pujar aquí
amb una -creguin-me- profunda tristor. M’ha semblat que
havien aflorat instints primaris de revenja i d’odi contra una
formació política democràtica, legítimament elegida, que és
majoritària en aquesta cambra, a la qual ja se’ns diu de què som
hereus. Mirin, jo no m’atreviré mai, i qui em coneix ho sap, mai
a fer hereu ningú més que de la seva pròpia història i del seu
moment, i vostès tots són hereus del seu moment i de la seva
història, i nosaltres ho som del nostre moment i de la nostra
història, no de la passada. 

No es pot entrar en un debat maniqueu a aquestes alçades.
Jo rept, cosa que tampoc no faig però avui ho faig, qualsevol
dels diputats que han intervengut que treguin de la meva
intervenció quina paraula de crispació, quina paraula de
desqualificació, quina paraula de deslegitimació he fet a cap
dels grups parlamentaris aquí democràticament representants.
I no és cert que hagi qüestionat altres sistemes i altres símbols
i altres formes d’estat; açò és mentida. Jo he dit que altres
formes d’estat, altra simbologia és perfectament defensable en
un estat democràtic i de dret, però dins les regles que nosaltres
mateixos ens hem donat. No faltaria més que aquells que tenen
tradició republicana no poguessin defensar aquesta tradició
republicana!, no faltaria més!; els assisteix el dret, el assisteix
el dret no conferit per una constitució, perquè és un dret
inherent a la pròpia persona humana. Jo no ho he qüestionat;
els rept que vostès rellegeixin la meva intervenció.

Quin és el problema? Que han vingut amb un discurs
prefixat, aquest és el problema.

(Remor de veus)

El problema és que vostès han vingut amb un discurs
prefixat, i jo també tenia una rèplica prefixada perquè sabia que
anirien per aquí, però no la faré, perquè mai no m’hagués
pensat que haguéssim arribat a un debat tan “marruller”, de tan
poca mida, de tan poca alçada i tan insultant per a una formació
política com és la nostra.

(Aplaudiments)

Jo només..., només el deman un favor, només els deman un
favor: rellegeixin totes les intervencions, rellegeixin. No em
referiré a la intervenció del portaveu del grup parlamentari
majoritari que dóna suport al Govern, perquè ja ens hi té
acostumats: no ha fet cas de la proposició no de llei; és igual,
no m’hi referiré. Però rellegeixin, rellegeixin, per favor. 

Aquesta és una proposició no de llei, ja ho he dit abans, que
no va contra ningú, i vostès ens han aplicat a nosaltres un
judici, vostès han vingut aquí a fer una psicoanàlisi de les
intencions que hi ha darrere aquesta proposició no de llei. És
que no creuen en les explicacions que donen els diputats? Hi
podran estar d’acord o no, i en açò coincidesc amb el Sr.
Riudavets; el Sr. Riudavets ha fet un discurs que era totalment
previsible, però marcant les distàncies, marcant les formes i
acceptant les regles del joc; amb paraules a vegades un poc
gruixades, però que en democràcia haurem d’acceptar; amb
certs elements amb els quals jo no estic absolutament d’acord,
però que sí que hem de respectar, traient conceptes que no són
equiparables, però açò donaria per a molts de debats.

La desqualificació global: “açò és una proposta que ve de
dretes”. Miri, si ser de dretes és defensar la Constitució, l’estat
de dret, l’imperi de la llei i el respecte i la convivència entre
tots els ciutadans, jo som de dretes. Però açò no és ser ni de
dretes ni d’esquerres, açò són simplement elements fonamentals
i bàsics que tots els demòcrates han de tenir perfectament
impregnats, i ho reiter una vegada més: rept qualsevol diputat
d’aquesta cambra a treure el Diari de Sessions i que em tregui
una paraula de desqualificació a cap de les formacions
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polítiques aquí legítimament representades. No s’ha donat, no
s’ha donat. 

Aquesta és una de les intervencions, un dels debats que no
s’hauria de tornar a reproduir en aquesta cambra. Jo no he
cercat la confrontació, no he cercat l’enfrontament, i a la
intervenció hi és. Què passa aquí?, què passa aquí? Que hi ha
un debat maniqueu, un debat maniqueu que aquell que no està
amb mi és el que enfronta, el que confronta; és a dir, que els
fets que estan passant podríem arribar a un extrem que tot el
que està passant, d’atemptats o del que sigui, no s’ha de poder
dir ni s’ha de poder explicar, ni un parlament no es pot
pronunciar, perquè açò és fer un favor als radicals. Sobre què
ens podem pronunciar?, sobre què?

Senyores i senyors diputats, creguin-me que aquesta
proposició no de llei vostès podran interpretar el que hagin
volgut interpretar, però és trist, és lamentable que un govern
continuï mantenint una posició de plantejament del grup
majoritari que li dóna suport amb aquest discurs “marruller”,
que mai no s’havia sentit en aquesta cambra, i n’hem sentit de
gruixuts, fins al dia d’avui.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Huguet, entenc que no s’accepta l’esmena, però vostè,
amb l’entusiasme, no ho ha manifestat. Entenem que no
s’accepta?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sra. Presidenta, una petita matisació: no era entusiasme, era
indignació. Però no s’accepta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, bé, soc optimista. Doncs passarem, si els pareix bé, a la
votació. Passam a votar.

Vots a favor, 29; vots en contra, 30; abstencions, no n’hi ha.
Per tant queda rebutjada.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 1854/07,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
noves línies d'ajuda en matèria d'habitatge.

I passam al següent punt de l’ordre del dia, la proposició no
de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a
noves línies d’ajuda en matèria d’habitatge.

Per defensar-la té la paraula la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, si la
setmana passada presentàvem una iniciativa que va ser
aprovada per unanimitat per tal que el Govern continuàs amb
mesures, ja en marxa, en matèria d’habitatge de promoció

pública, ara presentam una altra iniciativa en un altre àmbit
d’actuació com és la compra del primer habitatge.

Dins la compra del primer habitatge hem de dir que el
Ministeri de l’Habitatge ha continuat amb una política
continuista de donar una subvenció a l’entrada per la compra,
que en el cas de les Illes Balears ha estat suplementada amb
ajudes de fins a 10.000 euros per habitatge, i que nosaltres, el
govern anterior, prest ens vàrem adonar que el problema de la
compra no era el problema d’una subvenció major o menor,
sinó que el problema que tenien els ciutadans i sobretot els
joves en comprar un habitatge era un altre, i era precisament
poder arribar a la finançació del total del preu. A un jove se li
poden donar 10.000 euros, se li poden donar fins i tot 20.000
euros per comprar un habitatge, que si l’habitatge té un preu de
200.000 euros, de 250.000 euros, la resta, és a dir, els 180.000
o els 230.000 euros en el cas d’un habitatge de 250.000 euros,
continuarà sense poder arribar a comprar-lo amb les condicions
actuals del mercat de l’habitatge i del mercat hipotecari.

Per aquest motiu vàrem pensar l’anterior legislatura en
fórmules innovadores, en fórmules interessants que realment
arribassin als problemes reals dels joves, que no és tant una
ajuda econòmica concreta, que està bé però que no els serveis
molts de pics de res, sinó més bé afrontar la finançació de
l’habitatge, que està a uns preus molts difícils per arribar-hi. I
en aquest sentit, fruit de moltes reflexions i de moltes gestions,
va sortir el producte de la Hipoteca Jove, que és bàsicament
ajudar a finançar el cent per cent de l’habitatge i a més a uns
interessos i amb unes condicions bancàries que només el
Govern de les Illes Balears podia adquirir.

Si un jove es trobava que cap banc no li finançava el cent
per cent perquè només li finançava un 80% i la resta per arribar
al cent per cent o bé necessitava uns avals dels familiars o
d’amics, o bé havia de fer un crèdit personal amb unes
condicions molt precàries, el Govern, a través de la Hipoteca
Jove, podia suplir aquest 20% mitjançant un aval; és a dir, el
Govern avala el jove de les Illes Balears i, a més, que pugui
obtenir unes condicions hipotecàries molt avantatjoses que en
condicions normals aquest jove no tendria perquè hauria de ser
un client privilegiat del banc.

D’aquesta manera vàrem obtenir l’Euribor +0,5 el primer
any, després l’Euribor +0,7, i després vàrem poder, l’any
següent, canviar aquestes condicions amb negociacions amb les
entitats bancàries i arribar a un Euribor +0,45% el primer any,
Euribor +0,65% la resta d’anys, a més d’altres condicions molt
avantatjoses, com una assegurança de desocupació. I oferia, a
més, aquest producte a la gran massa, és a dir, a la gran massa
de població i, a més, per a tot tipus d’habitatges, habitatges
grossos, habitatges petits, fins a 300.000 euros. Fugíem per tant
dels requisits, a vegades molt estrictes, dels plans nacionals
d’habitatge i arribàvem a molts de joves que no trobaven en els
plans nacionals d’habitatge la seva ubicació, perquè la
Hipoteca Jove té a més la peculiaritat de ser un producte propi
en habitatge de la nostra comunitat autònoma, on per primera
vegada exercíem la nostra competència plena i fèiem un
producte propi adaptat a les necessitats pròpies de les Illes
Balears.
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Ara fa dos anys que la vàrem posar en marxa, l’octubre del
2005, i tot d’una es va veure que era un bona iniciativa, molt
bona. Aproximadament podem dir que el primer mig any vàrem
tenir 1.700 avals que es varen concedir de les 4.300 solAlicituds,
que és la gran allau que vàrem tenir, i a més la resposta va ser
unànime a totes les illes, Mallorca, Menorca, Eivissa i també
Formentera, que habitualment no s’acull a les ajudes en matèria
d’habitatge. Sis mesos després, el desembre de l’any 2006,
teníem un total d’aproximadament 2.400 avals concedits de
més de 5.600 solAlicituds, i aproximadament quan nosaltres
vàrem deixar el Govern, el mes de maig-juny del 2007, estàvem
parlant de 2.800 avals que s’havien concedit per part de
l’IBAVI i de més de 6.000 solAlicituds en tramitació.

En definitiva parlam o podem parlar aproximadament
d’unes 1.500 actuacions anuals, una xifra important que s’ha de
sumar com un tipus d’ajuda més a les ajudes a l’entrada, a les
ajudes fiscals, a les ajudes de rehabilitació o a les ajudes de
lloguer, perquè en matèria d’habitatge jo sempre consider que
tot suma. I hem de dir, per exemple, que en matèria de lloguer
per ventura tenim aproximadament, de les ajudes de
subvencionar la renda de lloguer, devers 400 actuacions anuals;
evidentment són actuacions importants, però molt menys del
que suposa la Hipoteca Jove. 

I, bé, ara creim que malgrat les primeres declaracions que
vàrem sentir del conseller quan va prendre possessió, o
l’oposició que sempre ha mostrat el Partit Socialista cap a la
Hipoteca Jove, creim que seria un error flagrant -vostès sempre
han dit que és un producte bancari, cosa que evidentment no és
així perquè cap producte bancari avala el cent per cent de la
hipoteca jove ni concedeix aquest tipus d’interès per a tota la
població, ni una assegurança de desocupació, idò ja dic que
seria un error flagrant que es llevàs aquest producte de la nostra
comunitat autònoma.

Estam en una fase en què toca prorrogar els convenis amb
les entitats bancàries ara per tenir la Hipoteca Jove per a l’any
2008, i per tant presentam aquesta iniciativa, perquè continuï
aquest producte a les Illes Balears. Jo crec que és un bon
producte, que a la vista s’ha demostrat i que, a més, altres
comunitats autònomes ja han incorporat, com la comunitat
autònoma de Madrid o la comunitat autònoma de Múrcia, i a
més per al Partit Popular és un orgull saber que a nivell
nacional el programa electoral nacional del Partit Popular durà
el producte de la Hipoteca Jove. Per tant a Balears no només
hem estat pioners sinó que, a més, hem anat en la línia que
demanen els nostres ciutadans, perquè jo crec que no ens hem
d’equivocar i el mercat de l’habitatge necessita precisament
d’això: de noves fórmules, d’imaginació i, a més, adaptables a
la nova realitat que tenim en matèria d’habitatge.

Per exemple en aquest moment un dels problemes més
urgents per a la població és la pujada dels tipus d’interès, que
fa que precisament moltes famílies tenguin molts de problemes
per aguantar aquestes pujades reiterades, i per tant s’hauria
d’avançar en la línia d’anar millorant aquesta hipoteca jove i
per exemple contractar una assegurança que cobreixi les
pujades dels tipus d’interès; jo crec que són mesures que
s’haurien d’estudiar, o mesures per fomentar la quota fixa
enlloc de quotes variables, que també amb la revisió que vàrem

fer de la Hipoteca Jove per primera vegada es contemplava
també la quota variable.

I en aquest sentit enllaçam amb la segona proposta de la
proposició no de llei. És una altra mesura innovadora que crec
que cap comunitat autònoma encara no ha explorat, que
nosaltres dúiem al nostre programa electoral, i que creim que
donada la configuració de la nostra comunitat autònoma seria
una bona mesura. Parlam de la copropietat o la cofinançació de
la compra del primer habitatge. Es tractaria que el Govern
compraria el 20% del preu de l’habitatge i el jove l’altre 80%;
per tant només hauria de desemborsar un 80%, que a més ho
pot fer amb una hipoteca jove, amb la qual cosa d’entrada el
jove no paga un 20%, que el compra el Govern de les Illes
Balears. Després el jove, en un termini d’entre 5 o 10 anys,
hauria d’exercir una opció de compra, comprar aquest 20% al
Govern de les Illes Balears, amb la qual cosa ni ha hagut de fer
un esforç inicial per comprar l’habitatge; en segon lloc té
l’avantatge que s’estalvia els interessos d’aquests anys que ha
pagat el Govern de les Illes Balears i té, a més, un avantatge
fiscal molt important, perquè el 20% que paga el Govern no
paga ni transmissions patrimonials per la compra ni acte jurídic
documentat pel préstec, amb la qual cosa el jove quan exerceix
l’opció de compra només ha de pagar un 1% per extinció de
condomini, amb la qual cosa hi ha un estalvi fiscal de prop d’un
40% en matèria d’imposts. Així tendríem per exemple un jove
que per a un habitatge de 180.000 euros, només en pagaria de
moment 144.000, se n’oblidaria de 36.000 euros, el 20% que
ho compraria el Govern i després passats un mínim de 5 anys
podria comprar al Govern aquests 36.000 euros i tenir el seu
habitatge, entre 5 i 10 anys per exercir aquesta opció de
compra. A més, es pot seguir acollint a les ajudes, ajuda a
l’entrada, ajudes a la hipoteca jove, o la deducció fiscal d’un
3% de transmissions patrimonials.

Nosaltres vàrem presentar aquest producte en campanya
electoral, una iniciativa que vàrem estudiar molt amb les
entitats bancàries i fins i tot vàrem fer els càlculs econòmics del
que suposaria avançar pel Govern aquestes quantitats, que
aproximadament calculàvem que uns 3.700 s’hi acollirien, és
la xifra de joves que avui per avui gaudeixen de la bonificació
fiscal del 3% d’imposts de transmissions patrimonials. Amb
això suposaria que el Govern avançaria uns 60 milions d’euros
anuals, que evidentment aniria recuperant mitjançant la re-
compra.

En definitiva, creim que és una mesura nova, una mesura
interessant perquè s’adapta un poc a la nostra realitat, una
realitat dins un marc petit, es pot fer front per als nostres joves.
Per tant, ens agradaria que el Govern comencés a estudiar i a
fer feina també en aquesta línia. En definitiva, creim que el Pla
nacional d’habitatge està desfasat en moltes coses, no ha
afrontat la realitat canviant del mercat de l’habitatge, tot el
mercat hipotecari que per desgràcia tots tenim actualment i que
hauria d’avançar, almenys a les Illes Balears, ja que no ho fa el
Pla nacional d’habitatge, en primer lloc la pròrroga de la
hipoteca jove per a l’any que ve, amb millores perquè jo crec
que es pot millorar en moltes coses. I també amb noves
fórmules com seria el règim de la copropietat.

Moltes gràcies.
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(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Grups que volen intervenir? Sr.
Mayans per part del Grup Mixt té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Presidenta. Li anunciï que (...) temes d’intervenció.
Bé, aquesta proposició no de llei és una proposició no de llei en
positiu, és una proposició no de llei que intenta resoldre els
problemes que afecten fonamentalment els joves. Recordem,
vox populi, que és la major inversió que moltes vegades es fa
en la vida, la compra d’un habitatge, i normalment la que quasi
més es tarda en pagar i de vegades es tarda en pagar-la tota la
vida. Jo crec sincerament que com més solucions donem molt
millor, com més possibilitats tenguem tots de triar alguna
solució que resolgui el problema important de l’habitatge molt
millor. Per tant, com més fàcil els ho posem a tots els que tenen
aquest problema també molt millor.

Fa dos anys, quasi tres, a l’octubre del 2005, es va treure la
hipoteca jove. Hi va haver unes 3.000 solAlicituds que es varen
atendre i a Eivissa i Formentera varen ser més de 600. Això tal
vegada en números absoluts no és significatiu, però sí en termes
relatius, comprar-se un habitatge no és el mateix que comprar-
se roba, o comprar-se un cotxe, és una inversió molt important
i per tant, 3.000 hipoteques a tot Balears és una xifra
espectacular. Molts de joves gràcies a aquesta hipoteca jove
varen trobar casa, varen trobar una solució als seus problemes
d’habitatge i que per fi poguessin encaminar o millorar la seva
qualitat de vida en tots els aspectes.

Aquesta iniciativa evidentment és complementària amb
moltes altres, no és incompatible amb cap i no n’exclou cap.
Com per exemple el Govern balear va posar en marxa també,
derivat del Pla nacional de l’habitatge que va iniciar la ministra
Trujillo, les ajudes per a lloguer, amb el 40% de subvenció a la
renda de lloguer durant 2 anys, amb un màxim de quasi 3.000
euros l’any. Un altre Pla d’habitatge, pràcticament calcat i fins
i tot dit per moltíssima gent, aquest pla va ser el que va
presenta la ministra Chacón, hi havia canvis en la quantitat fixa
per mes de 210 euros i el termini era de 4 anys quant a
subvenció. Tot això evidentment suma, tot suma, tot són
solucions, una cosa per a lloguer, l’altra per a compra. Per tant,
el més important és donar solucions que no siguin excloents i
que no siguin incompatibles.

Tot això, a part de la proposició no de llei que vàrem
aprovar la setmana passada, allà on també es feia referència
aquella vegada sobre les HPO (Habitatges Protegides). Totes
són mesures, com torn repetir, en el bon sentit. I com més
cartes posem damunt la taula molt millor. Jo crec que la d’avui
és una proposició que complementa un programa que ha tengut
un èxit important, torn repetir que en termes relatius, perquè en
absoluts aquest tema no es pot analitzar, sí s’ha d’analitzar en
termes relatius i és donar continuïtat a un programa que
funciona. La diputada del Partit Popular ja ha dit en què
consistia. I afegir-hi una cosa més, donar la possibilitat de la
copropietat. El Govern compra el 20% i el promotor o el futur
propietari compra el 80%, amb rebaixes d’imposts de

transmissió i a poder exercir la compra de la part que ha
comprat el Govern en 5 o 10 anys. Jo crec que és una mesura
que suma, és una mesura complementària a totes les que hi ha
i és una mesura en positiu. Jo crec que mentre donem més
solució, sense excloure-ne cap, és positiu, que no sigui
incompatible amb cap, la mateixa portaveu ha explicat que és
compatible amb altres mesures. I sempre que hi hagi solucions
per a tots i adaptades evidentment a cada circumstància
personal molt millor. Les circumstàncies personals evidentment
són infinites, però com més solucions donem més grosses seran
les possibilitats que uns la puguin assumir i la pugui fer seva.

Per tant, des de l’Agrupació Independent Popular de
Formentera jo li don suport a aquesta proposició. Gràcies,
Presidenta.          

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Suárez, té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Veig
que hi ha temes que interessen més i altres que interessen
menys. Supòs que podré fer la meva intervenció sense
interrupcions i mostres de mala educació d’alguns diputats.

Bé, a la nostra intervenció del passat dimarts sobre el tema
de la reserva de sòl i el projecte de Son Busquets, vàrem
començar esmentant la darrera enquesta del CIS, allà on es
recollia que l’habitatge és per a la majoria de la població balear
una de les seves preocupacions vitals més importants. Així
mateix vàrem explicar el nostre plantejament previ en la
qüestió d’habitatge, el dret a un habitatge digne per a tothom
està reconegut a la Constitució, a la Llei del sòl i al nostre
Estatut, així com el deure dels poders públics per fer que això
sigui possible. Les eines i instruments que cada Govern posarà
en marxa per avançar cap aquest objectiu, marca sovint les
diferències entre els diversos plantejaments ideològics dels
grups polítics. D’això en parlarem d’aquí una estona, però
abans vull recordar un seguit de dades que no per conegudes
són menys importants.

A l’informe econòmic i social del Centre de Recerca
Econòmica del 2006 trobam les següents afirmacions. Els preus
de l’habitatge a Balears, malgrat que manifestessin certa
tendència a moderar el ritme de creixement anual, varen
continuar situant-se en els nivells per metre quadrat més elevat
de l’Estat. L’esforç brut que un individu va realitzar a les illes
per comprar un habitatge al llarg del darrer exercici equival a
un amitjana d’11,5 anys de salari íntegre, xifra d’uns punts per
damunt que la mitjana espanyola. I el preu de l’habitatge usat
creix un 7,1% el primer semestre del 2007 a Balears i és la
comunitat amb l’increment més elevat de l’Estat. Això darrer
és d’un informe d’una empresa d’intermediació immobiliària.
Per tant, si per al conjunt de la població la situació és aquesta,
podem imaginar com de complicada serà per als joves. Segons
l’Observatori Jove de l’Habitatge, presentat pel Consell de
Joventut d’Espanya, es diu que els joves de les Illes Balears
han de dedicar el 62% del seu salari per poder comprar un
habitatge, situant-se en tercer lloc en el rànquing de l’Estat
espanyol. 
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Bé, tot això són dades objectives de les quals les
administracions competents han de prendre les mesures que
considerin més adients per tal de palAliar les dificultats d’accés
a l’habitatge de la població en general i de la joventut en
particular. I aquí és on entram en el seu primer punt de la
proposició Sra. Cabrer, a discutir sobre si la hipoteca jove ha
estat i és un instrument efectiu per aconseguir un més fàcil
accés de la joventut al seu primer habitatge. Li puc dir que
nosaltres en tenim molts dubtes. Assenyalarem tres qüestions.
En primer lloc, la hipoteca jove va ser presentada pel seu
Govern com la proposta estrella de la seva política d’habitatge,
pionera a l’Estat espanyol i amb voluntat d’exportar-la. Ens
cridà l’atenció fent investigació d’hemeroteca, em trobat que
almenys a dues comunitats espanyoles, La Rioja i Galícia,
aquesta hipoteca jove ja estava en funcionament i per cert, la de
La Rioja amb algunes condicions millors que les que es va
presentar aquí a Balears, no hi havia cap tipus de comissió. En
concret a La Rioja des de feia 3 anys i a Galícia no ho sé, però
crec que una legislatura.

Però bé, això no és el rellevant. El que pensam és que la
hipoteca jove, vostè ho ha comentat, és només un simple
producte financer i no una mesura seriosa de política
d’habitatge. Tenint en compte la resta d’actuacions en matèria
d’habitatge que vostès varen fer, com per exemple,
l’escassíssima activitat en promoció d’habitatges de protecció
oficial, com vàrem veure l’altre dia, arribaríem a pensar que la
hipoteca jove no deixava de ser una mesura que amagava
realment la inexistència d’una política real d’habitatge, cosa
que sí esperam en aquesta legislatura.

En segon lloc. La hipoteca jove no estava concebuda, des
del nostre punt de vista, per atendre la majoria de la joventut,
atès que era condició indispensable tenir per part del
demandant una feina fixa, amb una antiguitat mínima d’un any.
Segons les dades de l’enquesta de població activa del 2005, un
65,3% de persones entre 18 i 35 anys no complien aquest
requisit i per tant, no tindrien el dret a demanar aquesta
hipoteca. Altres aspectes també qüestionables serien els preus
màxims dels habitatges i els límits salarials establerts.

En tercer lloc. Ens hem de referir a l’èxit de la mesura,
prenent com a referència el nombre d’hipoteques, millor dit,
d’avals concedits. Jo tenia dades de finals de gener de 2007 i
per això he fet els càlculs, però pujant les 400 hipoteques més
que diu vostè no em sortirà el percentatge exacte, però jo crec
que serveix de referència. Segons aquestes dades, parlava del
gener del 2007, per tant, 2.442 hipoteques. Això significava
que el 2,7% dels potencials beneficiaris havien optat per
aquesta opció. Però només representava l’1% del conjunt dels
joves de Balears, que probablement haurien accedit a aquest
habitatge, independentment d’aquesta hipoteca. Per tant, la
pregunta que es farien seria: aquests resultats serveixen per
afirmar que aquesta mesura ha estat eficaç perquè la joventut
pugui comprar pisos a preus assequibles mitjançant
mecanismes que no estan ja en el mercat financer? Des del
nostre punt de vista la resposta és clarament negativa.

A la vista de tot allò explicat, li podem dir que votarem en
contra d’aquesta proposició perquè pensem que realment és un
producte financer, no és una mesura de política d’habitatge.

Pensam que sí s’ha de continuar investigant tal vegada altres
possibilitats financeres que no estiguin ara mateix en el mercat.

Pel que fa al segon punt. Li voldria que jo no he entès
realment, tal com estava redactada la seva proposició, el
mecanisme. De la seva explicació no he arribat a entendre...,
puc adduir la meva ignorància, però crec que seria
irresponsable per la meva part votar una cosa que francament
no veig clara.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Evidentment aquesta és una proposició no de llei que tracta
sobre fer efectiu aquest dret de l’habitatge digne que es
reconeix a la Constitució espanyola. És evident que des del
Grup d’Unió Mallorquina consideram que aquest dret
bàsicament s’hauria de fer efectiu a través dels mecanismes del
mercat. És evident que el mercat ha de proporcionar la gran
quantitat d’habitatge que la societat hagi de necessitar, hagi de
menester. Ara bé, és evident que les administracions públiques
tenen un paper important d’intervenció en aquest mercat a
través de mesures de foment. És evident que les
administracions públiques, sobretot en aquest cas l’Estat,
podrien millorar molt més les condicions dels lloguers, les lleis
d’arrendament i el procediment de desnonament per donar més
agilitat i habilitar i possibilitar incentivar que els propietaris
utilitzessin aquesta via del lloguer per tenir en el mercat
habitatge que avui en dia tenim buit i que és una de les grans
fonts i possibilitats per donar efectivitat al dret a l’habitatge.

Una altra mesura d’intervenció que tenen les
administracions públiques és evidentment la fiscalitat. A través
de la fiscalitat hi ha moltes accions a emprendre perquè aquest
dret a l’habitatge es faci efectiu. No cal dir que els habitatges
de protecció pública i les cessions obligatòries i gratuïtes als
ajuntaments perquè l’administració tiri endavant l’execució
d’habitatge públic i després sigui subhastat per als joves i no
tan joves, per a la població en general que reuneixi els requisits
de la subhasta corresponent en el procediment de licitació que
s'aprovi. 

És evident que la mesura de la qual ens ocupam
específicament, la hipoteca jove, està inscrita en aquesta
voluntat d’intentar fer més efectiu el dret a l’habitatge. En
aquest sentit, en el sentit de voler incentivar la possibilitat de
compra de l’habitatge des del Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina podem lloar la iniciativa, el que passa és que no
veim tan clar l’èxit de la iniciativa, com ja s’ha comentat per
part de la portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula.
Realment les solAlicituds s’han reduït molt en els darrers temps,
segons les informacions que tenim, hi ha molts pocs
peticionaris d’aquest producte. A més resulta que aquest
producte no està ajudant a les capes que més han de menester
ajuda per accedir a l’habitatge. Si precisament té sentit la
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intervenció de l’administració pública en aquest mercat és
sobretot per ajudar a aquells que més ho necessiten i no a
aquells que menys ho necessiten. Des d’aquest punt de vista
també consideram que la iniciativa no és tan bona com se’ns
vol fer veure.

En definitiva és bàsicament un producte financer. Nosaltres
instam el conseller competent en la matèria, perquè
evidentment s’assegui amb les entitats financeres i intenti trobar
vies d’acord, noves línies per intentar ajudar a fer efectiu aquest
dret a l’habitatge. Però consideram que no necessàriament s’ha
de mantenir una iniciativa que ni està aconseguit l’èxit per part
dels peticionaris, ni realment està incidint en la part més feble
que queda exclosa del mercat. 

Per tant, des d’aquest punt de vista a la primera part de la
proposició no de llei no li donaríem el nostre suport. Ni tampoc
a la segona part de la iniciativa ja que la via de la copropietat
pot ser interessant, jo crec que encara està per estudiar i crec
que el conseller competent l’ha d’analitzar profundament. De
totes maneres en principi, sense un estudi més profund,
consideram que l’administració passi a formar part d’una
copropietat amb un particular donarà una complexitat
administrativa i unes dificultats pràctiques d’execució d’aquests
condominis que poden dur moltes dificultats a la pràctica. Per
tant, tampoc pensam que estigui prou desenvolupada, prou
estudiada, prou solidificada la iniciativa per donar-li suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. És evident que la situació actual és
que amples sectors de la població no poden accedir a un
habitatge digne. La dificultat d’accés a l’habitatge afecta
sobretot la joventut, la qual cosa retarda la seva emancipació.
Però també afecta altres colAlectius que no disposen de
suficients recursos patrimonials, les famílies de menors
ingressos, les famílies monoparentals, les dones sense recursos
i en general també a totes aquelles persones majors que o bé,
no tenen un habitatge, o que habiten un habitatge amb la manca
de les condicions adequades d’habitabilitat i necessiten canviar
d’habitatge, o que no són adequats a la seva situació familiar.

És evident que una bona política d’habitatge requereix
l’adopció de mesures molt diverses, des de modificacions
legislatives, fins a incentius fiscals, passant per programes, o
plans d’obtenció de sòl i de producció d’habitatges protegits.
El Grup del BLOC i PSM-Verds està convençut que el
problema de l’habitatge representa una necessitat bàsica que
precisa de la intervenció pública. Per tant, una nova política
d’habitatge és la millor política per al present i futur
demogràfic del nostre país i el major suport a la joventut i a les
famílies de classes populars.

Les Illes Balears està clar que necessiten una nova política
d’habitatge per aconseguir que l’accés a un habitatge digne

deixi de ser un privilegi a l’abast d’uns pocs. Com deia, amb els
preus de l’habitatge que  segueixen pujant actualment i amb les
dificultats de tot un seguit de colAlectius per accedir a un
habitatge digne, ja n’he fet esment, els joves, els mileuristes, els
immigrants, amb els preus dels lloguers als mateix nivell que el
de les hipoteques, el Govern anterior tan sols va posar una
mesura destacada per intentar solucionar tota aquesta
problemàtica de l’habitatge. Aquesta mesura no va ser cap altra
que la hipoteca jove. Cap altra mesura digna de destacar per
afavorir la solució d’aquest greu problema. Però resulta que
una lectura detinguda de les condicions de la hipoteca jove ens
fan veure que no estam davant de cap chollo.

La hipoteca jove es podia fer fins a 40 anys, el primer any
hi havia un euribor més 0,5, euribor més 0,70 en els següents
anys. Vostè diu que es varen millorar les condicions, però això
obligava de contractar una assegurança de llar de vida i així sí
tenien euribor més 0,45 el primer any i euribor més 0,65 els
posteriors. Hi havia comissions a pagar, comissions d’obertura,
del 0,5, comissió per cancelAlació anticipada del 0,5. No es
permetia la subrogació del préstec, això és molt important. I
s’exigia entre altres requisits el treball fix amb una antiguitat
mínima d’un any. Això evidentment restringeix el número de
persones que poden accedir a aquesta hipoteca jove clarament.
A més, aquesta lectura detinguda d’aquestes condicions de la
hipoteca jove, ens donen que les condicions ofertes, quant a
interès, comissions d’obertura i cancelAlació, el requisit de
treball fix, són molt similars a les que pots trobar habitualment
en el mercat bancari. 

Qualsevol persona que se’n vagi interessada en comprar un
habitatge als diferents productes bancaris que ens ofereixen
tendrà unes condicions més o menys, millors o pitjors, similars,
fins i tot algunes millors. Amb un greuge molt important, com
he dit abans, no es permet subrogar el préstec. Per tant, te cases
de per vida amb el banc i en qualsevol negociació amb un banc
per contractar una hipoteca te recomanarien que no acceptessis
una clàusula així. Les condicions del mercat poden canviar tant
en 40 anys, màxim permès per signar la hipoteca, que la lògica
ens diu que has de poder tenir per poder canviar de banc i
millorar les condicions. Per tant, és evident que no podem
apostar per la continuïtat de la hipoteca jove, donades totes
aquestes dificultats que suposaven i el fet que només un molt
petit nucli de joves podien optar a aquesta hipoteca jove i no
solucionava per tant, el gruix del problema de la majoria
d’altres colAlectius que tenen dificultats per accedir a
l’habitatge.

Pel que fa a la segona proposta, sistema de copropietat amb
opció de compra, tanta sort que la portaveu del Partit Popular
després ens ha especificat en què consistia perquè un que no
hagués anat al programa electoral del Partit Popular allà on es
desenvolupava la proposta, no ho podia saber i jo tenc clar que
evidentment és en seu parlamentària que s’han de fer arribar les
propostes i no donar per descomptat que les condicions estan
en el programa electoral del Partit Popular. Evidentment
aquesta és una opció a estudiar, com moltes altres, hi ha moltes
altres opcions a estudiar i probablement millors que aquesta. És
evident que es pot crear un registre obligatori d’immobles
desocupats. És evident que es pot assegurar als propietaris dels
habitatges buits front als impagaments i deteriorament que es
puguin produir, incentivant per tant, que es posin més
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habitatges en lloguer. Es pot fomentar l’habitatge compartit. Es
poden crear fons d’inversió immobiliàries públics o semi-
públics amb les caixes d’estalvi com a instrument de
canalització de l’estalvi cap habitatges de lloguer. Es poden fer
parcs d’habitatges públics per fomentar l’habitatge de lloguer,
afavorint la reserva de sòl públic per promoure aquest tipus
d’habitatges. Evidentment, la construcció d’habitatges de
promoció pública, com vàrem aprovar per cert en el darrer
plenari. 

En definitiva són moltes i diverses les propostes en matèria
d’habitatge que es poden estudiar. Evidentment estic convençut
que des de la Conselleria d’Obres Públiques i Habitatge
s’estudiaran i hi haurà canvis en la política d’habitatge per fer
polítiques que de bon de veres arribin a la gent i que de bon de
veres solucionin els problemes d’aquella gent que té un
vertader problema per pagar unes hipoteques que són
excessives i combinant també les opcions de lloguer que també
són molt vàlides i que vostès no contemplen.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Començaré la meva intervenció de la mateixa manera que la
vaig iniciar la setmana passada, afirmant que en temes
d’habitatge tots hem de ser molt humils i vostès els primers
senyors del Partit Popular, ja que són els que han tingut majors
responsabilitats. No hi ha cap dubte que si els mecanismes que
vostès afirmen que varen aplicar i que qualifiquen d’iniciatives
pioneres, fossin tan bons i tan encertats no estaríem en la
situació en què estam en matèria d’habitatge i que es podria
qualificar d’emergència. La Sra. Suárez ha posat de manifest
amb dades els resultats d’aquesta gestió.

La hipoteca jove no és altra cosa que un sistema en què el
Govern bàsicament avala compradors joves a l’hora d’adquirir
el seu habitatge. Sistema que per cert utilitzen altres comunitats
autònomes, la Sra. Suárez també ha esmentat Múrcia i La
Rioja, jo pel meu compte havia trobat Canàries, o Castella-La
Manxa i tothom sap que l’aval és un mecanisme financer que
es va inventar ja fa molts de segles. Per tant, sembla un poc
presumptuós qualificar-lo de pioner. La hipoteca jove és un
producte financer, com qualsevol altre, que en cap cas significa
posar en el mercat pisos més econòmics per als joves, que és en
definitiva del que es tracta, sinó de mantenir el seu preu i
exclusivament ajornar el seu pagament en molts de casos fins
a 40 anys. Allargar prou els terminis fa que la quota s’arribi a
fer assequible, però no deixa de representar una espècia de
cadena perpètua, que per cert, minvarà les futures possibilitats
de consum i benestar per molts i molts d’anys.

La hipoteca jove és un producte clarament inflacionista i
per tant, ideal per a promotors, per a especuladors i també per
als propis bancs que tenen així més garanties en el seu negoci.
I ho és perquè ajuda a mantenir els elevadíssims preus de

l’habitatge, fent que molts de joves hagin hagut de comprar a
uns preus caríssims, de vegades per damunt de les seves
possibilitats i amb uns terminis inacabables, de cap manera
dóna resposta al veritable objectiu que no és altre que el
d’aconseguir pisos a preus assequibles.

Permeti que li digui que es tracta d’un simple parche o
apedaçament i l’han d’utilitzar els que no han fet els deures, qui
no ha estat capaç d’aconseguir posar a l’abast dels joves
habitatges a preu assequible.

Ha parlat la portaveu del Partit Popular de la gran acollida
que ha tingut, són moltes les parelles o molts els joves, però no
diuen que aquestes parelles no han tingut cap més remei, no
han tingut cap altra alternativa que endeutar-se quasi de per
vida, comprant molt car. També ens han dit que la seva
demanda o acollida, tampoc, perdó, tampoc ens han dit que la
seva demanda o acollida ha anat decaient, de manera que el
2007 s’hauran signat menys de la meitat de les signades el 2006
i que aquests darrers mesos la seva incidència és ja
absolutament residual. Tampoc no els han explicat que el mes
d’abril es va aprovar una addenda al conveni que tan sols dues
entitats financeres van voler signar, la Caixa i Sa Nostra, i que
la resta van quedar al marge i van continuar amb el conveni
original.

Per altra banda, la pujada de tipus d’interès dels darrers
mesos fan que aquest producte sigui poc atractiu, conseqüència
que per a preus tan elevats es veuen obligats a signar per a
llarguíssims terminis, sobretot els que menys recursos tenen.
Fins i tot podem afirmar que aquests increments de tipus posen
en risc els joves que han contractat una Hipoteca Jove, pagant
quotes que de vegades estan en el límit dels seus ingressos.

Tot i açò, ja que aquest producte pot afavorir un determinat
segment de població que al dia d’avui encara no es pot donar
una resposta efectiva a les seves necessitats i que podria optar
per aquesta via, instam el Govern, i ens consta que així ho fa,
a estudiar millores d’aquest producte, ja que al dia d’avui i amb
les noves circumstàncies del tipus d’interès i d’altres, l’actual
Hipoteca Jove, com aquí ha quedat constatat, ha quedat
desfasada.

No donarem suport a aquesta proposició no de llei que
solAlicita la simple pròrroga dels convenis per al 2008 de
l’anomenada Hipoteca Jove, ja que no ens semblen els convenis
més convenients que es poden oferir. Però sí que instam el
Govern de les Illes Balears que estudiï amb les entitats
financeres amb presència en el mercat d’habitatge protegit,
fórmules de pagament de les hipoteques per a adquisició
d’habitatges lliures, amb condicions que siguin més favorables
que les que es troben en el mercat. Crec sincerament, Sr.
Conseller, que es pot negociar millor i es poden trobar fórmules
d’ajuda per als joves, més avantatjoses que les que estan
contemplades avui en els convenis que el Partit Popular ens
insta a prorrogar.

Quant al punt segon, parlen vostès d’un sistema de
copropietat amb opció de compra i sense pagament d’interessos
bancaris quan s’exerciti l’opció de compra. Francament, de la
lectura de la pròpia proposició no s’entén molt bé el sistema,
avui han feta una petita explicació, no hem pogut trobar un
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sistema similar a cap dels plans d’habitatge de la resta de
comunitats autònomes de l’Estat; sí que hem vist, però, un
sistema molt semblant, si no és el mateix, en el Decret
2114/1968, referit a l’habitatge protegit, i concretament a una
secció que parla d’accés diferit a la propietat. En aquest decret
de la dictadura s’estableix el sistema d’habitatges de protecció
oficial en què primer es transmet la possessió, conservant el
promotor o l’Estat, en aquest cas seria de la comunitat
autònoma el domini, fins un període de temps en què, si
s’acompleixen unes condicions pactes, s’atorgarà escriptura de
compravenda i es transmet també el domini i per tant la plena
propietat. Ja li dic, és el sistema més semblant que hem pogut
trobar, té un desenvolupament normatiu extens i en pla teòric
i per a altres èpoques i circumstàncies podria resultar
interessant, però al dia d’avui, com comprendrà, és un decret
que no està en vigor; és un decret que no és una tipologia
regulada com a protegida en el Pla estatal de l’habitatge; creim,
i podem estar equivocats, ja que fins avui no s’havien explicat
molt bé, no és que avui ho hagin fet a fons, però bé, sabem
qualque cosa més, però el sistema que vostès apunten és una
còpia d’aquest sistema d’accés diferit.

En tot cas, el que sí queda clar és que el que aquí proposen
tampoc no ajuda a un control efectiu sobre el preu final de
l’habitatge, la qual cosa és el que realment i en definitiva
interessa.

Són moltes, per altra banda, les comunitats autònomes que
han optat per fomentar el règim del lloguer amb opció de
compra, entre d’altres moltes fórmules, per als habitatges
d’iniciativa pública protegida o de preu taxat. El que queda clar
és que quasi bé totes aquestes fórmules d’ajudes ja han estat o
són utilitzades a molts llocs.

Nosaltres estam clarament a favor d’un impuls important,
decidit i definitiu de l’habitatge de protecció oficial, amb els
preus i les ajudes, tant estatals com autonòmiques, que estan ja
contemplades en el Pla nacional de l’habitatge i que el nostre
govern sabrà impulsar en els pròxims anys. No donarem idò
suport a la seva proposta, ja que no respon a aquest objectiu
principal, fonamental, jo diria que únic, i que no s’ha de perdre
mai de vista que és el de poder oferir habitatges a preu
assequible. Els productes financers, que per cert ja tenim un
sistema financer prou desenvolupat, i per cert, també, amb prou
guanys, els productes financers i altres malabarismes, que
permeti que li digui, són purs formulismes, el mateix de
sempre, però amb un altre nom, són eines que s’han d’utilitzar
de la manera més eficaç per als ciutadans, però han de ser
complementàries o fins i tot, m’atreviria a dir, residuals d’una
vertadera política d’habitatge a favor dels més necessitats.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Vol la paraula el grup proposant? La Sra.
Cabrer té la paraula, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Els dic
amb tristor realment que jo crec que vostès estan out del que

passa en el mercat de l’habitatge a les Illes Balears i dels
problemes que tenen els nostres joves. Jo crec que avui hi ha
una demostració que aquest Parlament està totalment al marge
del que passa als joves de les Illes Balears en matèria
d’habitatge. Jo crec que és una vergonya el titular d’avui, avui
el Parlament aprovarà que a partir del 2008 es llevi la Hipoteca
Jove per als ciutadans, per als joves de les Illes Balears; avui
crec que vostès no deuen estar molt orgullosos de votar i de dir-
los als joves que un producte que funcionava molt bé, que és a
altres comunitats autònomes, a altres que ens han copiat a les
Illes Balears, perquè en el que fórem pioners va ser a finançar
el cent per cent de l’aval, que és el que no tenen aquestes
comunitats que vostè ha dit, en canvi Madrid o Múrcia sí que
ha copiat la de les Illes Balears, i ho durà el programa electoral
nacional; doncs vostès avui anuncien als nostres joves que els
lleven la Hipoteca Jove.

Jo els he de dir: avalar un jove és una mesura negativa?
Aconseguir-los un interès d’un euribor més 0,45 és una mesura
negativa per als joves de les Illes Balears? Posar una
assegurança contra la desocupació durant un any és negatiu per
als joves de les Illes Balears? Posar una assegurança contra la
incapacitat laboral transitòria durant un any és una mesura
negativa per als joves de les Illes Balears? Què més de 3.000
joves de les Illes Balears s’hagin acollit a la Hipoteca Jove és
negatiu per a vostès?

Vostès fan beneits els joves perquè els diuen: no, no, es
mejor la hipoteca que hay en los bancos; els joves no són
beneits quan compren un habitatge, se n’haguessin als bancs,
evidentment varen venir i venen i continuen venint al Govern
de les Illes Balears perquè les condicions són molt millors del
que poden evidentment aconseguir a una entitat bancària, no
tenen ni l’aval del cent per cent, ho han de fer amb una
assegurança, amb un préstec personal, ni tenen molt menys
aquests avantatges d’assegurança de desocupació o d’un
euribor més 0,45. De fet, continuen entrant, i cada pic que hi ha
un anunci que es lleva la Hipoteca Jove hi ha un allau de
peticions i demà supòs que, per desgràcia, hi haurà aquest allau.

Què els passa? Per què no es pot mantenir la Hipoteca Jove
dins les Illes Balears? Jo crec que simplement perquè ho va fer
el govern de Jaume Matas, el govern del Partit Popular. I jo
crec que és una vergonya que per aquest motiu a les nostres
illes, per aquesta revenja, s’anunciï ara que es lleva la Hipoteca
Jove.

El representant del PSOE ens parla d’una situació idílAlica
de les hipoteques, les quals són dolentes, ja ho sabem, tots els
que tenim una hipoteca sabem que és millor no tenir hipoteca,
però li dic que la gent ha de comprar amb hipoteca, fins i tot les
HPO es compren amb hipoteca, no hi ha un altre sistema, per
desgràcia, per adquirir un habitatge, o ser una persona rica i
tenir molts doblers o la gran massa de població ha de tenir una
hipoteca. Per tant, no ens parli que fomentam les hipoteques,
les hipoteques són una realitat i nosaltres el que vàrem fer a
l’anterior legislatura és, precisament, veure aquesta realitat, que
no se soluciona el problema de l’habitatge amb una ajuda a
l’entrada i que el que es necessitava era entrar dins el mercat
hipotecari.
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I jo els ho he dit, es poden millorar i s’han de millorar
moltes coses: per exemple, aconseguir una assegurança contra
la pujada del tipus d’interès, això seria una bona iniciativa per
millorar la Hipoteca Jove, però no, evidentment, llevar la
Hipoteca Jove. Aconseguir un tipus d’interès millor,
efectivament, tot és millorable, però l’anunci de llevar la
Hipoteca Jove crec que és un anunci molt negatiu.

Qui ha fracassat i qui no ha estat capaç de donar solucions
en matèria d’habitatge ha estat el Sr. Rodríguez Zapatero, la
ministra Trujillo i la ministra Chacón, i això ja ho diu tothom
a nivell nacional, han fracassat rotundament amb el Pla
nacional d’habitatge, amb els 180.000 habitatges que varen
anunciar, els quals no han fet, evidentment, i amb el famós Pla
especial per a les Illes Balears, el qual tant ens va anunciar el
Sr. Zapatero a les seves visites, i que no s’ha traduït ni s’ha fet
cap pla especial per a les Illes Balears. Per tant, el fracàs és del
Sr. Rodríguez Zapatero, qui va haver de canviar de ministre per
anunciar exactament el mateix, unes ajudes al lloguer on hi ha
400 solAlicituds, les quals estan bé, però molt menys de les
1.500 que hi ha per a la Hipoteca Jove, perquè la realitat és que
la gent vol comprar habitatge, no vol llogar; llogarà un sector
de la població, però la gran massa vol comprar un habitatge.

Vostès parlen aquí de 20.000 habitatges de protecció
pública que faran, jo no m’ho crec i ho dic el dia primer
bàsicament que vostès són al govern, tampoc no ho varen fer
quan varen tenir ocasió de governar, no ho varen fer ni molt
menys, i de nou, dels 180.000 de Zapatero passam a 20.000
habitatges aquí, els quals, evidentment seran un fracàs i seran
un engany.

Crec que revenja al Partit Popular és tan grossa que els són
igual els joves de les Illes Balears i lleven ara la Hipoteca Jove
simplement perquè va ser una bona iniciativa de l’anterior
govern. Crec que aquest posicionament, aquesta manca de
govern, crec que els passarà factura. Hi ha una realitat fora en
els ciutadans de les Illes Balears que avui demostren que no els
importa, que només actuen de façana i amb demagògia. Crec
que haurien de començar a interessar-se realment pels
problemes de l’habitatge dels nostres ciutadans i no crec,
sincerament, que vostès estiguin avui orgullosos de votar el que
votaran.

La gran esperança per al Partit Popular és que Mariano
Rajoy guanyarà les properes eleccions generals i el programa
nacional del Partit Popular durà la Hipoteca Jove i els joves de
les Illes Balears, a partir del mes de març, podran tenir la
Hipoteca Jove amb el Govern d’Espanya.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedirem a les votacions, passam a votar.

A favor, 29 vots; en contra, 30. Per tant, es rebutja.

I no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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