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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui, i en primer lloc els demanaria
si es produeixen substitucions.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, Sr. President, Jaume Carbonero substitueix, per al primer
punt de l’ordre del dia, Marc Pons.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sr. President, Fina Santiago substitueix Nel Martí.

I. Proposició no de llei RGE núm. 8169/14, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a agilitació del
procediment d'autorització per a la compra per estrangers
no comunitaris d'habitatges.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. El primer punt de l’ordre del dia consisteix en el
debat de la Proposició no de llei RGE 8169/14, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a agilitació del procediment
d’autorització per a la compra per estrangers no comunitaris
d’habitatges.

Per tal de defensar-la té la paraula el Sr. Miquel Jerez, per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
Grup Parlamentari Popular porta avui a aquesta comissió una
proposició no de llei relacionada directament amb l’àmbit
immobiliari, amb les inversions a Espanya per part d’estrangers
no comunitaris, i que també inevitablement té afecció en l’àmbit
turístic, i la motivació que inspira i que evoca aquesta
proposició no de llei no és altra que una llei preconstitucional de
l’any 1975, prompte farà quaranta anys que aquesta llei ha estat
aprovada, si bé desenvolupada per un reglament tres anys
després, l’any 78, una llei que considera i estableix un requisit
imprescindible perquè els estrangers no comunitaris puguin
practicar amb normalitat inversions a Espanya, i en particular en
habitatges, mitjançant l’adquisició o bé de parcelAles o bé
d’habitatges. Són unes limitacions que afecten, com dic, al dret
d’adquisició de propietats per part d’aquestes persones.

I per què precisament aquella llei en aquell moment, l’any
75? Per una qüestió d’estricta defensa del territori nacional, per
una qüestió purament estratègica. És una llei que avui encara
està en vigor i que necessita, per tal de poder adquirir un
habitatge a Espanya, d’una autorització, un permís, un visat del
Ministeri de Defensa per part de la persona que tengui interès a
adquirir aquestes propietats. Són moltíssimes les zones
estratègiques considerades objecte de defensa nacional que
recull la llei, especialment aquelles zones costaneres d’Espanya
i totes les illes. Perquè tenguin una referència, el litoral gallec
està afectat, la frontera amb França està afectada, la frontera
amb Portugal està afectada, la badia de Cadis i l’estret de
Gibraltar estan afectats, les Illes Balears i les Illes Canàries
totes, i Ceuta i Melilla també.

Quina és la conseqüència d’això? És la següent: que tots
aquells, com dic, estrangers no comunitaris es veuen obligats a
una tramitació prèvia abans de signar una escriptura de
compravenda o bé un contracte privat de compravenda en el
nostre país. I en què consisteix aquesta tramitació? A acumular
una sèrie de documentació i posar-la a disposició del Ministeri
de Defensa perquè aquest visat li sigui atorgat; antecedents
penals del país en qüestió es demanen a aquell que vol invertir
en el nostre país; se li demana la situació, l’emplaçament,
informació cadastral d’allò que vol adquirir; el seu passaport,
òbviament; i que es justifiqui la naturalesa d’aquella precisa
inversió. 

No hi ha cap dubte que aquesta tramitació té una dilació en
el temps, es torba a tramitar-se aquest expedient, i han estat
moltíssims els sectors afectats precisament per la dilació en el
temps de l’atorgament d’aquests permisos. Els notaris es
queixen precisament de la dilació en el temps, que acaba
frustrant moltíssimes operacions; els registradors de la propietat
també, en aquest sentit, han manifestat el seu malestar; els
lletrats, i sobretot també els agents immobiliaris. I tots ells han
denunciat aquest fet, i no és recent, sinó que durant moltíssim
de temps això ve ocorrent. I què diuen? Diuen que en
moltíssims casos l’inversor, la persona no comunitària, acaba
perdent la confiança i possiblement en alguns casos s’acaba
frustrant l’operació per motiu de la dilació, de l’espera i de la
tramitació, això sense tenir en compte, sense tenir en compte
que hi hagi expedients que siguin susceptibles possiblement de
reparació en relació amb algun document i la dilació encara
sigui més extrema i s’intensifiqui de tal manera que moltíssimes
persones que tenen interès a invertir en el nostre país acabin
perdent la fe i la confiança i desisteixin precisament d’això.

Quina afectació té això? Té una afectació clara, no només en
temes d’inversió sinó en temes de recuperació econòmica. Crec
que és important que la recuperació econòmica també vengui
dada des del punt de vista immobiliari, perquè no només és
aquest sector el que necessita també oxigen, sinó tot el que ve
associat precisament al sector immobiliari, que són precisament
moltíssims d’àmbits, i també, com no pot ser d’altra manera,
està afectat l’àmbit i el sector turístic. 

En conseqüència crec que és important que aquesta
tramitació d’aquest visat, d’aquest permís, d’aquesta llicència
per tal d’adquirir en el nostre país i a zones particularment
estratègiques per qüestions de defensa, s’agiliti. Aquí només
demanam l’agilitació de la tramitació d’un document necessari
per a aquells estrangers no comunitaris perquè puguin invertir
en el nostre país mitjançant l’adquisició d’una parcelAla, d’un
habitatge o d’un espai localitzat en sòl rústic o urbà. Per tant
esper i confii que els grups parlamentaris donin suport
precisament a aquesta qüestió que no té més motivació que
aquesta agilitació, agilitació, i simplificació d’un tràmit
administratiu, res més que això.
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Podríem entrar en moltíssimes consideracions en relació
amb el fons de la qüestió, tenint en compte que és una llei que
s’aprova l’any 1975, ja he dit que fa quaranta anys; que es
desenvolupa amb un reglament de l’any 1978, i avui
evidentment Espanya i el món han canviat, i han canviat no
només en qüestions i en matèria d’inversió, sinó també en
qüestions de defensa. En aquell moment no s’havien subscrit
aliances del nostre país per tal de reforçar amb tercers països la
defensa dels territoris. Avui sí, avui Espanya, membre de
l’OTAN, té garantida en certa manera la defensa del seu territori
mitjançant aquestes aliances. Per tant potser des d’aquest punt
de vista de defensa nacional i d’aliances amb tercers països i
organitzacions per tal de garantir la defensa del territori podríem
trobar respostes, també, podríem trobar solucions, però és un
altre debat diferent i un altre debat en relació amb la necessitat
o no de mantenir encara aquesta llei, que possiblement el
podríem obrir algun dia. Però en qualsevol cas aquesta no és
avui la meva intenció, sinó que simplement la meva intenció és
intentar procurar que des del Ministeri de Defensa s’agiliti, se
simplifiqui i s’atorguin com més aviat aquests permisos i visats
a estrangers per tal de facilitar la inversió en el nostre país, i en
particular i molt en particular a les nostres illes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Jaume Carbonero, per un temps de deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Jerez, bon dia. La posició
del nostre grup no és exactament igual que la seva; nosaltres no
compartim el seu model d’agilitar i deixar de posar qualque
tipus de trava a la compra de béns de territori, de sòl, de
construcció, a zones que Defensa estima que és necessari que hi
hagi un informe del mateix ministeri, del mateix organisme, per
qüestions -vostè molt bé ho ha dit- de defensa del territori
nacional.

Hi ha hagut països en què, una vegada que s’han incorporat
a la Unió Europea o han canviat de règim polític, hi ha hagut
una ocupació massiva del seu territori, venda de los bienes
raíces, per capitalitzar-se, però allò que han venut ja està venut,
i el nostre territori ha patit de manera molt freqüent i massiva la
venda de territori a estrangers, comunitaris en general. Aquesta
proposta és per a estrangers no comunitaris i per raons de
defensa. En principi pens que el model que ha propiciat
l’ocupació massiva per edificacions -ara veim aquest tema
d’Andalusia- per edificacions d’estrangers, siguin o no
comunitaris, és un model que al nostre país ha fracassat, i hi ha
una ocupació de territori per edificacions buides que en aquests
moments no té cap possibilitat de tenir sortida, i ha estat una de
les conseqüències, perdó, un dels motius de la crisi que patim.

Doncs que Defensa localitzi uns terrenys i digui que en
aquells terrenys, per qüestions de la defensa del territori
nacional, s’ha de demanar un permís, doncs a mi em pareix que
és una situació fins i tot molt més tova que a la majoria de
països que ens envolten, i també d’Estats Units, Canadà, etc. És
a dir, que ciutadans no comunitaris, com poden ser russos,

poden ser asiàtics, que se situïn a llocs on Defensa, i ningú no
ha dit que no, on Defensa diu que estratègicament és
imprescindible que Defensa informi, doncs tal com està la
situació en general a mi no em pareix cap tipus de desbarat. És
més, si s’han de prendre el temps que pertoca per investigar que
els que compraran, i per tant viuran, tendran localització al
nostre territori nacional, no tenen cap tipus de sospita de poder
fer malifetes en contra de la defensa nacional, doncs a mi... què
vol que li digui, a mi em pareix bé, i pens, per exemple, que
Defensa ha fet una contribució extraordinària a la protecció del
territori a les nostres illes i al territori nacional en general. Pens
en el cas de Cabrera; no tengui cap dubte que si Defensa no
hagués tengut Cabrera com a base d’operacions militars, doncs
Cabrera en aquests moments estaria urbanitzada, i jo crec que
a cap de nosaltres, a cap dels que som aquí pot deixar de
reconèixer el paper en aquestes qüestions de Defensa.

Posaré un exemple, el cas noruec. A Noruega, que com
vostès saben es va independitzar a principis del segle XX, no hi
havia defensa, ni hi havia exèrcit; a la Segona Guerra Mundial
els alemanys, entrant per Suècia, varen entrar i varen ocupar
Noruega; no varen ocupar Suècia, varen ocupar Noruega. Els
suecs els veieren passar i es feren els suecs; d’aquí ve
l’expressió fer-se el suec, perquè no els varen dir res, varen
veure que passaven els nazis i varen dir “bé, van a Noruega”, i
d’aquí ve fer-se els suecs. Noruega ara té un exèrcit ben
organitzat, té el servei militar obligatori per a alAlots i alAlotes
junts, sense cap tipus d’excepció, i en conseqüència han après
bé la lliçó. Per tant en qüestions de defensa, poca broma,
sobretot per a estrangers no comunitaris, i per tant nosaltres no
estarem d’acord amb l’agilitació d’aquest tema, perquè ens
pareix que podria donar lloc a faltes de control que ens pareixen
imprescindibles.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula la Sra. Fina Santiago, per un temps màxim de
deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. A l’exposició de
motius parla d’una crisi econòmica que va sofrint Espanya des
de fa uns anys; des de fa sis anys, de les crisis més llargues que
ha patit aquest model. Diu que s’ha vist afectat en un major
percentatge amb un major percentatge de destrucció d’ocupació
respecte d’altres sectors, referint-se a la construcció, a causa
també d’una bombolla immobiliària, a causa també d’aquesta
liberalització del sòl que va començar amb el Sr. Aznar.
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La proposta que avui ens presenta el Partit Popular és una
proposta de venda de patrimoni, una proposta de facilitar la
venda de patrimoni als llocs segurament més protegits i més
macos que tenim en aquest cas a la nostra comunitat autònoma,
fins i tot a nivell estatal, zones naturals, que en el moment
d’aquesta bombolla especulativa immobiliària el fet que fossin
de Defensa les varen protegir. El portaveu del Grup Socialista
ha fet referència a algunes i de fet hi ha moltíssims indrets a la
nostra comunitat autònoma que varen ser protegits d’aquesta
especulació immobiliària, d’aquesta construcció massiva
precisament perquè eren els de Defensa, i avui el Partit Popular
ens duu una proposta per facilitar la venda de patrimoni natural
de la nostra comunitat autònoma! ParcelAles, ha dit vostè,
parcelAles, una o 400. Que Defensa agiliti processos de venda,
supòs que per comprar una casa a llocs que ja estan construïts
o a altres que també es podrien construir, zones efectivament
molt ben triades estratègicament, perquè havien de ser a la zona
costanera, per si..., i a les zones altes per poder protegir d’una
forma clara.

I a més ens diu que és per a habitatges de segona ocupació,
que això va contra el model turístic, va contra el model turístic;
o d’inversió, per facilitar la inversió estrangera. De segona
ocupació va contra el model turístic; no crea llocs de feina, el
model de segona ocupació no crea llocs de feina i consumeix
més territori, consumeix més recursos. No és el mateix un hotel
amb una piscina que 25 xalets cada un amb la seva piscina;
xalets tancats potser durant tota la temporada, que només vénen
un mes, només vénen dos mesos, s’ha consumit molt de territori
no per ocupar una casa els 365 dies a l’any sinó per a menys
temps. Habitatges de segona ocupació perquè vostè relaciona
això amb el tema del turisme.

Nosaltres amb aquest model de continuar potenciant la
construcció d’habitatges no hi estam d’acord, quan hi ha un
potencial importantíssim de reforma de les cases que hi ha en
aquest moment a la nostra comunitat autònoma, d’adaptació
d’habitatges a les noves fonts d’energia, on es podrien focalitzar
efectivament tots aquests aturats, molts d’ells de llarga durada,
que té la nostra comunitat autònoma; tema de reforma, tema
d’adaptació a les energies renovables. I a més a nosaltres
aquests motius de venda de patrimoni en zones naturals que fins
ara estaven protegides, fomentar un tipus de segona ocupació
que no genera pràcticament llocs de feina, que consumeix molt
més territori, molts més recursos, pensam que no és el camí que
s’ha d’emprendre o que s’ha de continuar. Per tant nosaltres no
estam d’acord a facilitar aquest tipus de model, ni que ho faci
Defensa ni que ho faci el Ministeri d’Obres Públiques, vull dir
independentment de qui tengui la possibilitat de fer-ho.

I vull recordar que a la nostra comunitat autònoma hi ha
16.000 no comunitaris que estan exclosos de la sanitat pública.
Es veu que el Partit Popular, quan el no comunitari té doblers li
vol facilitar les coses, i al pobre no comunitari que no té doblers
li complica la vida.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS, vull dir
del Grup Parlamentari Popular, per contradiccions té la paraula
el Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Per donar resposta i per
contradiccions als grups parlamentaris he de dir que és
decebedor que avui aquesta proposició no de llei no surti
endavant, però bàsicament perquè només demana una qüestió
que crec que és de sentit comú: agilitació i simplificació dels
tràmits administratius per obtenir un determinat acte
administratiu que es representa amb un visat, amb un permís o
amb una llicencia. Jo crec que si sortim al carrer i deim a la gent
que avui no hem estat d’acord a agilitar els tràmits
administratius de les persones que volen adquirir un habitatge
a Espanya es posaria les mans al cap, perquè precisament això
no té altra vocació ni cap altra intenció que precisament aquesta.

I miri, jo li dic una cosa: en qualsevol dels casos, si vostès
miren la llei, el permís, el visat, s’acabarà atorgant; simplement
es tracta d’un acte purament i simplement administratiu,
d’aportació de documentació. Si no sabem ni tan sols agilitar
això, que Déu ens agafi confessats. És a dir, de l’únic que es
tracta és de simplificar. Avui un estranger no comunitari -vostès
parlen de qüestions de defensa nacional amb les quals puc estar
d’acord, només faltaria- avui un estranger no comunitari tardarà
més o menys a obtenir el permís per invertir a Espanya en
aquest cas; estarà més temps o menys, però al final l’acte
administratiu és taxat, reglat, i està subjecte a una determinada
aportació de documentació. Per tant tot això que “no, és que ens
estimam més que no s’atorgui a segons qui, segon com i segons
on” no s’acaba produint, perquè al cap i a la fi és una qüestió de
paciència, res més. Per tant hauran de dir a aquests senyors que
tenguin paciència perquè a més no volen que inverteixin a
Espanya i el Partit Socialista, el grup parlamentari exactament
el mateix.

Miri, sap quina és la conseqüència de la dilació en el temps
de l’atorgament d’aquests permisos? En primer lloc, jo ja els ho
he dit, es frustren operacions, que crec que ja ens ha de fer
pensar, que vulguem frustrar operacions immobiliàries al nostre
país; però en segon lloc -i ho dic per una qüestió d’experiència
perquè ho he vist- es produeixen fraus de llei, fraus de llei, hi ha
inversors no comunitaris que utilitzen altres mecanismes per
evitar l’aplicació de la llei. Per què? Perquè resulta que es torba
moltíssim a obtenir el permís i el visat del Ministeri de Defensa
i utilitzen altres mecanismes, que els donen resultat, però no és
la via legal per obtenir, precisament, o per adquirir els
habitatges a les Illes Balears, en particular. Hi ha operacions que
es produeixen vulnerant la llei, perquè hi ha subterfugis que els
permeten, precisament, fer-ho. I crec que això ho hauríem de
tenir present. Hi ha persones que prefereixen utilitzar altres vies,
diguem constitució de societats mercantils o altres tipus de
canals per arribar a la mateixa conclusió.
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Per tant, possiblement fomentem també això, fraus de llei,
perquè precisament no estam disposats a tenir la paciència que
hem de tenir perquè un permís sigui atorgat per obtenir un
habitatge al nostre país. Crec que sobre això hem de reflexionar,
però sobre tot hem de reflexionar sobre la negativa de donar
suport a una proposició no de llei que és clara i que es concentra
només en una vocació: agilitar i simplificar la tramitació
administrativa dels procediments de tots aquells ciutadans,
siguin nacionals o no, en aquest cas no comunitaris, que volen
obtenir un permís d’acord amb la llei, d’acord amb la llei. És a
dir, que vostès no volen que tots aquells permisos que són
d’acord amb la llei, els siguin agilitats. Miri, jo, em sap molt de
greu que avui vostès no donin suport a això. 

Si haguéssim discutit una altra qüestió relacionada amb
defensa nacional i amb localització d’indrets estratègics per a la
defensa del nostre país podríem estar en desacord, però no és
l’objecte i els ho he dit, no és l’objecte d’aquesta proposició no
de llei. 

Per tant, insistesc, lament que no vulguin donar suport a
aquesta proposició no de llei que també ha estat aprovada -els
ho record- al Senat d’Espanya i lament que l’únic grup
parlamentari que doni suport a aquesta iniciativa sigui el Grup
Parlamentari Popular per tal de protegir, també com no pot ser
d’altra manera, els drets de totes aquelles persones, en particular
els no comunitaris, que vulguin invertir en el nostre país.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 8169/14.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 6.

Cap abstenció.

En conseqüència quedaria aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 8169/14.

II.1) Debat i votació de l'escrit RGE núm. 8006/14,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual se solAlicita la compareixença urgent de la Sra. Rosa
Estaràs i Ferragut, vicepresidenta del Govern de les Illes
Balears durant la VI legislatura, per tal d'informar sobre
l'adquisició del solar de Son Espases i l'adjudicació de la
concessió per a la construcció de l'Hospital Universitari de
Son Espases.

II.2) Debat i votació de l'escrit RGE núm. 8007/14,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual se solAlicita la compareixença urgent de la Sra.
Catalina Cirer i Adrover, batllessa de l'Ajuntament de
Palma durant la VI legislatura, per tal d'informar sobre
l'adquisició del solar de Son Espases i l'adjudicació de la
concessió per a la construcció de l'Hospital Universitari de
Son Espases.

II.3) Debat i votació de l'escrit RGE núm. 8008/14,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual se solAlicita la compareixença urgent de la Sra. Aina
Castillo i Ferrer, consellera de Salut i Consum del Govern
de les Illes Balears durant la VI legislatura, per tal
d'informar sobre l'adquisició del solar de Son Espases i
l'adjudicació de la concessió per a la construcció de
l'Hospital Universitari de Son Espases.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i votació dels escrits RGE núm. 8006/14, 8007/14 i
8008/14. Si sembla bé als portaveus faríem els debats conjunts
i després ja la votació separada. 

Passaríem al debat de l’escrit 8006/14, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se solAlicita la
compareixença urgent de la Sra. Rosa Estaràs i Ferragut,
vicepresidenta del Govern de les Illes Balears durant la VI
legislatura, per tal d’informar sobre l’adquisició del solar de Son
Espases i l’adjudicació de la concessió per a la construcció de
l’Hospital Universitari Son Espases; també de l’escrit RGE
núm. 8007/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual se solAlicita la compareixença urgent de la
Sra. Catalina Cirer i Adrover, batllessa de l’Ajuntament de
Palma durant la VI legislatura, per tal d’informar sobre
l’adquisició del solar de Son Espases i l’adjudicació de la
concessió per a la construcció de l’Hospital Universitari de Son
Espases, i del RGE núm. 8008/14, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se solAlicita la
compareixença urgent de la Sra. Aina Castillo i Ferrer,
consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears
durant la VI legislatura, per tal d’informar sobre l’adquisició del
solar de Son Espases i l’adjudicació de la concessió per a la
construcció de l’Hospital Universitari Son Espases.

Passaríem per fixació de posicions, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Pilar Costa, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, el Grup Parlamentari
Socialista va presentar immediatament la solAlicitud d’aquestes
tres compareixences a què ha fet referència el president, també
d’una quarta, ho vull recordar, de la Sra. Mabel Cabrer,
exconsellera d’Obres Públiques, però que la Mesa va decidir
que va en una altra comissió i no a aquesta i per tant em centraré
en les tres que són objecte de l’ordre del dia d’avui.

Vull recordar -encara que pugui ser una mica reiteratiu amb
el debat que vàrem tenir ahir al Ple del Parlament- que arran de
les declaracions o de la confessió i autoinculpació que
l’exconsellera de Salut la Sra. Aina Castillo sembla ser que ha
fet davant la Fiscalia respecte a l’adjudicació del solar i la
construcció i adjudicació de les obres de l’hospital de Son
Espases, on diu que tot allò havia estat una farsa perquè
s’havien rebut ordres de l’expresident Matas perquè primer
s’adjudicàs a una empresa, OHL, i després finalment ho va ser
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una altra, Dragados, creim que aquesta confessió no podia
quedar, sense més, amb una resposta política contundent i fer
comparèixer aquí en seu parlamentària en aquest cas les
persones que foren al capdavant no només de l’operació, sinó en
alguns casos de les institucions afectades: Govern de les Illes
Balears, per això hem demanat la compareixença de qui era la
vicepresidenta del Govern en la VI legislatura, amb el Sr. Matas
de president i mà dreta del president, implicada també -i surt a
l’expedient judicial d’Over Marketing, com se sap la trama
Gürtel aquí a Mallorca i on hi ha les sospites d’un possible
finançament irregular del Partit Popular.

En segon lloc de la que era alcaldessa de Palma, la Sra.
Catalina Cirer, després que fins i tot la mateixa adquisició del
solar i requalificació urbanística ha estat reconeguda per
membres del Partit Popular, entre els quals ja ho va dir
públicament l’exregidor d’Urbanisme, Sr. Rodrigo de Santos, i
sembla ser, segons es recull als mitjans de comunicació, que ho
ha tornat confessar davant la Fiscalia, que l’adquisició o l’estudi
que hi havia diversos possibles solars per a la construcció de
Son Espases va ser tot una farsa perquè des del principi ja
s’havia decidit políticament que la construcció del nou hospital
havia de ser en aquells terrenys concrets de Son Espases.

Vull recordar també que a l’any 2000, 2001 hi havia hagut
un acord polític i de consens on es parlava de la construcció del
nou hospital, en aquest cas de Son Dureta, i que en cap cas i mai
no s’havia plantejat la possibilitat que el nou hospital es fes als
terrenys de Son Espases.

Totes aquestes confessions, com dic inclosa la de
l’adquisició del solar, tenint en compte després el canvi de
cromos que sembla ser que va existir entre el Consell de
Mallorca, essent presidenta la Sra. Munar amb el tot el tema de
Can Domenge, i el Govern de les Illes Balears per accelerar
l’operació que ara hem vist que ha estat fraudulenta, de
l’adquisició dels terrenys i de la construcció de l’hospital de Son
Espases, fa que des del principi el Partit Socialista haguem
defensat la compareixença immediata, en aquest cas, de les
màximes responsables: en un cas, Aina Castillo, com a
exconsellera de Salut; la Sra. Cirer, com a alcaldessa de
l’Ajuntament de Palma; la Sra. Estaràs, com a vicepresidenta i
mà dreta del Sr. Matas, perquè al final també s’ha demostrat que
tot el que es va manifestar aquí en seu parlamentària va ser
mentida i ha resultat també un frau. I creim que com a mínim en
aquest parlament es deuen les mínimes explicacions per part de
les persones afectades.

No vull deixar de mencionar, encara que ja ho vàrem fer
ahir, que no només la Fiscalia i la justícia, des de ja fa anys,
investiguen l’adquisició del solar, l’adjudicació de les obres,
sinó també el Pla de comunicació el qual sembla ser que es va
entregar a dit a l’empresa Over Marketing, i que tot això ha fet
esclatar un altre dels escàndols de corrupció en aquestes illes pel
tema del finançament irregular del Partit Popular, atès que el
gerent o el director d’aquesta empresa de comunicació ha
confessat que se li va prometre que tot allò que no se li pagava
a la campanya electoral seria compensat, si el PP guanyava les
eleccions, com així va succeir a l’any 2003, seria compensat
amb contractes sobretot de la Conselleria de Salut, com així va
ser, i de la Conselleria d’Obres Públiques.

Creim que totes aquestes confessions que a més a més són
delictives -i de la part judicial i dels delictes, se n’ocuparà la
justícia i la Fiscalia- mereixen una resposta, com a mínim una
explicació en aquest parlament. I crec que seria desitjable que
si tots els grups estan d’acord que s’han de donar explicacions,
que s’ha de tallar d’arrel tota la corrupció que ha existit en
aquestes illes, que això és deplorable, que hi ha d’haver un
abans i un després en tot el que ha passat en aquesta comunitat,
no podem seguir immunes al fet que una més, és com que ja
cada vegada que surt un tema d’aquests és una més, idò no, no
ens resignam que això sigui un cas més, i creim que en aquest
parlament s’han donar explicacions contundents i creïbles per
part de les persones implicades, en aquest cas de les tres que
hem proposat en aquesta comissió, i de la quarta, en el cas de
l’exconsellera d’Obres Públiques, que el Parlament o la Mesa
del Parlament decidí que s’ha de veure en una altra comissió.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS té la
paraula la Sra. Fina Santiago, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Crec que per la voluntat del Grup
Parlamentari MÉS, de MÉS en general d’esbrinar que tot el que
ha passat en la selecció i l’adjudicació de les obres de Son
Espases ha quedat d’una forma públicament manifesta quan
nosaltres demanam una comissió d’investigació; una comissió
d’investigació que per a nosaltres supera una simple
compareixença de tres persones. Ho vaig explicar ahir al
plenari, no m’estendré. Una comissió d’investigació a la qual
empara el Codi Penal, que la protegeix el Codi Penal, que
estableix que estan obligats a venir, que estableix que una
vegada que s’hagi aprovat la comissió al Parlament, en aquest
cas autonòmic, les persones estan obligades a venir i si se’ls
troba mentida se’ls pot posar pena fins i tot de presó.

Per tant, pensam, pensàvem que el tema de Son Espases
mereixia aquesta comissió d’investigació.

La nostra proposta va sortir tot d’una, tot d’una, tot d’una
que el mes d’agost la Sra. Castillo va dir públicament, bé, no ho
va dir públicament, sinó que es va filtrar, però que davant un
fiscal va dir que el concurs més important de la nostra comunitat
autònoma, el que haurem de pagar durant trenta-dos anys, el
més costós, estava trucat i que rebia ordres del president Matas.

Per tant, nosaltres en aquest sentit donarem suport a
qualsevol iniciativa parlamentària que tengui la voluntat
d’aclarir aquest tema i donarem suport a aquestes tres propostes
de compareixença.
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Segurament el Partit Popular els dirà que no, perquè avui
matí ha enregistrat una comissió d’investigació Partit Popular,
supòs que d’aquí a quinze dies aquesta comissió d’investigació
s’aprovarà amb la majoria del Partit Popular. Pensam que ahir
es va perdre una oportunitat perquè aquesta comissió moralment
la liderarà el Partit Popular quan si s’hagués aprovat ahir
l’hagués liderada l’oposició.

Pensam que les tres persones... n’hi ha moltes més, però
aquestes tres persones sí ho demanam, no poden negar-se a
venir, no poden negar-se a venir; hi ha altres ciutadans que
poden negar-se a venir a una compareixença, però aquestes tres
persones no poden negar-se a venir.

La Sra. Aina Castillo, d’una forma que no fa falta tornar-ho
explicar, és la que diu davant un fiscal la manipulació d’aquest
expedient, va mentir al Parlament en reiterades ocasions, en
cada compareixença que feia en relació amb Son Espases va
mentir, se li demanava per part dels grups de l’oposició si havia
tengut pressions, si hi havia hagut intenció de donar-ho a una
determinada empresa, ella va dir que no, que tot es feia
objectivament. I després es veu que no i es veu que no
pressionada per un altre cas d’investigació d’uns presumptes
contractes que varen beneficiar la campanya del Partit Popular.
Per evitar penes d’aquest tipus va al fiscal i li diu que està
disposada a donar més informació sobre altres temes de
corrupció del Partit Popular.

Per tant, pensam que és molt adient que vengui i que ho
expliqui, que ens digui que quan el Sr. Matas li va dir que ho
havia de donar a una determinada empresa, a canvi de què? No
li ho va demanar ella? I si li ho va demanar, què li va contestar
el Sr. Matas? Això ho ha de dir al Parlament.

La Sra. Catalina Cirer. La Sra. Catalina Cirer era la batllessa
de Palma quan es va seleccionar Son Espases com el millor lloc
per construir l’hospital. Li hem de demanar, després de la
declaració de la Sra. Castillo, si tenia pressions o no tenia
pressions, li hem de demanar qui li va demanar cercar llocs per
construir un hospital de referència de la nostra comunitat
autònoma, perquè a l’expedient de l’ajuntament no hi ha cap
petició formal del Govern. Per tant, ella per iniciativa pròpia es
va posar a cercar terrenys? Hi va haver alguna petició...? Formal
no. On es va decidir, a la seu del Partit Popular, li va telefonar
Matas? Com inicia aquest procés de recerca de locals? A quin
espai? Perquè no hi ha cap paper a l’expedient de l’ajuntament
que digui que el Govern encomana això.

Per què no es varen fer estudis d’impacte ambiental de les
quatre propostes elegides i en canvi un dels arguments que dóna
per seleccionar Son Espases és que és el que té menys impacte
ambiental? En què es basava això?

Va solAlicitar la petició de compra del quarter militar prop de
Son Dureta? Perquè a l’expedient de l’ajuntament no hi consta,
en canvi un dels arguments per seleccionar Son Espases és que
el més adient seria el quarter, però com que Defensa es nega a
vendre’l..., doncs si va telefonar a algú, si no va telefonar, si ho
intuïen, si ho va solAlicitar en definitiva.

I qui va negociar amb els propietaris de Son Espases el preu
de Son Espases? Perquè el mateix dia que es pacte... que un
tècnic per un complicadíssim sistema d’ajustar el preu que
corresponia per metre quadrat de Son Espases, el mateix dia que
firma aquell informe les propietàries de Son Espases registren
la voluntat de poder vendre aquesta possessió a l’ajuntament per
a allò que ell consideri convenient amb una diferència de 12
euros, i un informe de secretària diu que, efectivament, això
administrativament no hi ha res a dir, però que sens dubte algú
de l’ajuntament negociava amb aquesta gent. Per tant, ella, com
a batllessa, qui va enviar a negociar? Què és el que es
negociava? Si a la vegada que es negociava amb ells, es
negociava amb els altres dos propietaris? En fi, que hi ha moltes
preguntes a aclarir en aquest expedient de Son Espases que ara
s’investiga.

La Sra. Rosa Estaràs, sens dubte, la Sra. Rosa Estaràs era la
vicepresidenta del Govern, presumia públicament que tots els
grans expedients ella els controlava. Idò, tenim gent a la presó
per expedients... hi ha gent a la presó, un conseller, diversos
directors generals, ja he perdut el compte, no sé si són 8 o 9,
però diversos..., per expedients d’aquestes característiques. 

Com funcionava aquest govern, que mai..., que ha acabat
sent hipercorrupte? Com funcionava, ens podria aclarir la
vicepresidenta com funcionava aquest govern? Que expedient
que superi el mig milió d’euros quasi quasi són tots a Fiscalia?
Com funcionava aquest govern, ens ho podrà aclarir qualque
pic? El Sr. Matas tal vegada té dret a no parlar, però la Sra.
Estaràs que no està..., sembla que es va protegir bé, ens podria
explicar què passava en aquest govern, no?

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposició..., a
aquesta petició de compareixença i pensam que la investigació
de Son Espases necessita més que una compareixença de tres
persones.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Miguel Jerez, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades,
senyors diputats, crec que després de la sessió parlamentària
d’ahir al Ple d’aquest parlament ningú no pot tenir dubtes de
l’interès del Grup Parlamentari Popular de perseguir la veritat,
tota, tota la veritat en relació amb la construcció, el modificat,
la gestió del centre hospitalari de referència de Son Espases,
ningú no pot tenir cap dubte, i per això mateix el Grup
Parlamentari Popular avui ha registrat una solAlicitud de
constitució de comissió d’investigació en el si d’aquest
parlament, per aclarir-ho tot, i quan dic tot és tot, sense versions
esbiaixades, a mitges, parcials, interessades. 
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Com vostès saben, la nostra voluntat i la nostra vocació és
precisament aquesta, tot el relacionat amb el terreny,
l’adjudicació de les obres, la construcció, el desenvolupament
de les obres, el modificat i complementaris relacionats amb
aquesta infraestructura hospitalària. Pareix ser, sembla, i ahir es
va donar per fet que hi ha algú que tot això no li interessa, ahir
precisament es va frustrar la constitució d’una comissió
d’investigació perquè hi ha algun grup parlamentari que tot això
que els acab de dir, que ha de ser motiu d’investigació, no li
interessa. La pregunta és, per què no els interessa investigar-ho
tot, per què només els interessa investigar precisament una part?
On és la por? Quina por tenen? Què volen amagar, si és que
tenen intenció d’amagar res? O a qui pretenen vostès amagar?

Jo crec que el que s’ha de fer és, com dic, dimensionar-ho
tot precisament en el seu just àmbit que és tot el relacionat,
precisament, amb aquesta infraestructura hospitalària, i quan
això succeeixi a nosaltres ens hi trobaran, ens hi trobaran votant
a favor de qualsevol tipus d’iniciativa relacionada amb això. Per
tant, confiï i esper que quan es reprodueixi una vegada més
aquest debat en el Ple del Parlament vostès s’ho repensin,
reflexionin i decideixin també investigar-ho també tot, tot el que
nosaltres precisament proposam. 

Clar, avui demanam la compareixença de tres persones
susceptibles de ser cridades també una vegada es constitueixi la
comissió d’investigació, que ha de ser constituïda, i no tenim
cap dubte que així serà, en aquest parlament. Per tant, jo
pregunt: té interès en aquest moment que compareguin a una
comissió parlamentària, sense estar subjectes a segons quines
condicions, aquestes tres persones?

Ahir ho va dir molt bé, i vaig prendre nota, la representat del
Grup MÉS, a la comissió aquestes persones poden venir o no,
poden venir o no, i així ho va dir; poden dir la veritat o no,
poden dir la veritat o no. Vostè ho va dir, vostè ho va dir. A més
d’això, com dic, poden renunciar. Què interessa a aquesta
comissió? Conèixer-ho tot, i obligar precisament a aquelles
persones que consideram entre tots que han de comparèixer que
compareguin. Ho diu l’article 502 del Codi Penal, “Los que
habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento
dejaran de comparecer ante una comisión de investigación de
las Cortes Generales o de una asamblea legislativa en una
comunidad autónoma -com és el cas- serán castigados como
reos del delito de desobediencia”. I a l’apartat 3 del mateix
article diu, “El que convocado ante una comisión
parlamentaria de investigación faltare a la verdad -faltare a la
verdad- en su testimonio, será castigado con una pena de
prisión de seis meses a un año y multa de doce a veinticuatro
meses”, que és l’efecte que ha de tenir sobre tots aquells que
han de ser convocats precisament a la comissió d’investigació.

Explicacions? Totes. Explicacions? Sí. En aquest parlament?
També. On? On toca, a la comissió parlamentària que s’ha de
convocar precisament a aquest efecte. Perquè jo els pregunt: si
diem que sí avui a aquestes compareixences que vostès avui
plantegen, té interès també que compareguin a la comissió
d’investigació? Pregunt. Si compareixen a la comissió
d’investigació havent comparegut aquí és que possiblement no
hagin dit la veritat, no els creguem. Per tant, obliguem-los
precisament a comparèixer on són obligats a dir tota la veritat
que és, precisament, a la comissió d’investigació que es crearà,
i vostès no tenguin cap dubte que així serà.

Per tant, crec que sense entrar en el fons de la qüestió que
vostès han entrat, ja hi entrarem en el futur, clar que sí que hi
entrarem, i de quina manera hi entrarem, el Grup Parlamentari
Popular votarà en contra d’aquestes compareixences a l’espera
que es constitueixi la comissió d’investigació que ha plantejat
la meva formació política o el meu grup parlamentari, i a
l’espera que aquestes persones siguin o no propostes també per
comparèixer en el si de la comissió d’investigació que té,
precisament, els efectes que jo els acab de dir.

Insistesc, el fons de la qüestió avui no l’hem de resoldre
aquí, els llums i les ombres que pugui tenir el projecte i el seu
desenvolupament de Son Espases no ho hem de discutir aquí.
Ahir es varen posar de manifest per part del portaveu del Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Carlos Veramendi, llums i dubtes,
llums i dubtes, dubtes seus en relació amb una determinada
tramitació, però també dubtes nostres, eh!, i aquests dubtes que
nosaltres tenim també volem que siguin resolts dins la comissió
d’investigació, la qual, a instàncies, estic segur, del Grup
Parlamentari Popular, acabarà constituint-se en aquest
parlament. 

Això és tot i moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació...

Silenci, per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Si?

LA SRA. COSTA I SERRA:

Entenc que tenc una altra intervenció com a proposant de les
tres compareixences.

EL SR. PRESIDENT:

Me han dicho que había...

(Se sent de fons la Sra. Costa i Serra que diu: “Home!”)

Es fijación de un escrito, por tanto, no hay...

(Remor de veus)

... pero bueno, si hay una comisión habrá tiempo para hablar
de estas cosas.
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Bé, idò, moltes gràcies. Passaríem a la votació de l’escrit...
fem la votació per separat o fem la votació conjunta?

(Se sent de fons la Sra. Costa i Serra que diu: “Per mi
conjunta, si els grups hi estan d’acord”)

D’acord, idò, faríem la votació dels escrits RGE núm.
8006/14, 8007/14 i 8008/14.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 8.

Cap abstenció.

Per tant, es rebutgen aquests escrits.

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