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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades i senyors diputats, començarem
la sessió i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

No n’hi ha?

Compareixença del Sr. Bartomeu Vicens Mir.

L’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença del Sr. Bartomeu Vicens Mir, solAlicitada per
aquesta comissió no permanent d’investigació, al qui donam la
benvinguda.

El procediment que seguirem s’ajustarà a les següents
regles: la durada global de la compareixença serà d’una hora
aproximadament; cada grup parlamentari tendrà l’oportunitat de
mantenir amb el compareixent un diàleg durant
aproximadament vint minuts dividits o utilitzats en dos torns,
durant cadascun d’aquests torns el o la portaveu respectiu podrà
anar formulant les preguntes o les observacions al compareixent
que consideri oportunes que les anirà contestat un cop vagin
sent formulades.

Els grups parlamentaris, d’acord amb l’article 80 del
Reglament del Parlament, intervindran de major a menor, tret
del grup a què pertany el president del Govern que intervindrà
en darrer lloc; el diàleg que tendrà lloc entre els portaveus i els
compareixent ha de discórrer de tal manera que quedin
salvaguardats el secret professional, el respecte a la intimitat i
a l’honor de les persones, la clàusula de consciència i la resta de
drets constitucionals. 

I per acabar aquesta qüestió preliminar únicament em queda
manifestar que el compareixent, el Sr. Bartomeu Vicens i Mir,
haurà de tenir present el que disposa l’apartat tercer, el punt
tercer, de l’article 502 del Codi Penal que prescriu el següent:
“qui convocat davant d’una comissió parlamentària
d’investigació falti a la veritat en el seu testimoniatge serà
castigat amb la pena de presó de sis mesos a un any o multa de
sis a dotze mesos”.

Per iniciar el primer torn d’intervencions i per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni
Diéguez, per un temps màxim de vint minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sr. Vicens, y
bienvenido a esta comisión, como tengo el tiempo bastante
escaso, iré rápidamente al contenido de las preguntas que le
pensaba hacer al respecto. 

Mire, en algunos medios de comunicación, respecto al tema
de Son Espases y con relación al consell de Mallorca, he visto
publicadas declaraciones suyas en las que se ponían frases
entrecomilladas como las siguientes, declaraba usted que la
inclusión de la urbanización de La Real en el plan territorial era
-y esto es seguramente entrecomillado, ya digo, en un medio de
comunicación, es para que me diga si es correcto o no o me
haga las declaraciones que sean oportunas-, decía “esto es una
consecuencia del pacto con el Partido Popular”, supongo que

era el pacto de gobierno para iniciar en el consell de Mallorca
su gobierno y así como el del Partido Popular en el gobierno
autonómico.

¿Es eso correcto?, o sea, ¿hubo un pacto..., en el pacto
político que se hizo al principio de legislatura figuraba la
inclusión de la urbanización de La Real en el plan territorial?

EL SR. VICENS I MIR:

Yo no... no recuerdo, pero dudo que en el pacto que se firmó
se fuese tan al detalle. Yo quizá, si estas declaraciones se
atienen a lo que yo pude decir, a lo mejor me refería a los pactos
que en las instituciones llegas a hacer con el día a día, pero no
creo que me refiriese al pacto que se firmó en su día.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Hubo alguna... hubo alguna negociación con respecto al
Partido Popular sobre la urbanización de La Real en algún
momento respecto al plan territorial?

EL SR. VICENS I MIR:

No, por mi parte no.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Cuando se decide... ¿cómo se entera en el consell que por
parte del Govern se quiere hacer un nuevo hospital en una
situación distinta de Son Dureta?

EL SR. VICENS I MIR:

Bueno, me imagino primero que como nos enteramos todos
que... primero siempre es por los medios de comunicación y
después por..., me imagino que en aquel momento se debió
tramitar como se tramitan todas las modificaciones de uso de...
de solares que debe ser mediante una modificación puntual del
planeamiento.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Si efectivamente se hizo...

EL SR. VICENS I MIR:

...del Ayuntamiento de Palma.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, el Plan general de ordenación urbana de Palma, Cort, el
ayuntamiento lo modificó y naturalmente para poderlo
modificar solicitó autorización al Consell de Mallorca,
¿recuerda lo que hizo el Consell de Mallorca al respecto cuando
se le solicitó la autorización?
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EL SR. VICENS I MIR:

Bueno, autorización..., el ayuntamiento no solicita
autorización como usted sabe...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Informes, los informes necesarios, perdón.

EL SR. VICENS I MIR:

El ayuntamiento lo que hace es enviar, para que tramite el
consell y haga el... el informe de legalidad, y así se hizo. No sé
exactamente las fechas ni recuerdo los detalles del expediente...
(...) una modificación de planeamiento.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Recuerda usted que a la hora de hacerse ese informe de
legalidad se solicitó al Govern balear, al Govern de les Illes
Balears, concretamente se encargó de ello el Sr. Massot, de
redactar un informe al respecto?, ¿se le solicitó?

EL SR. VICENS I MIR:

Yo no me acuerdo, o sea, sin ver y tener tiempo de mirar el
expediente que me imagino que debía ser substancioso pues no
lo recuerdo, o sea, se tramitó como se tramitan las
modificaciones de planeamiento de los municipios.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Cuando se decidió por fin en el Consell de Mallorca dar vía
verde... vía libre al tema de Son Espases fue el mismo día, en el
mismo pleno en el que se votó también el tema de Can
Domenge, se hizo esa votación por la mañana y por la tarde
como punto extraordinario se incluyó el tema de Son Espases.
¿Fue por alguna circunstancia especial que se vieran los dos
puntos juntos?, ¿era consecuencia de algún pacto político o
simplemente fue casualidad que fuera así o fue a insistencia de
alguien?

EL SR. VICENS I MIR:

No, supongo que debería ser fruto de los acuerdos que debía
haber entre el Partido Popular y el... y Unió Mallorquina en
cuanto a gobierno, supongo, pero vamos, yo no participaba en
estas... en estas reuniones de acuerdo de gobierno.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

En este primer turno no haré más preguntas, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

Ara és el torn del Grup Parlamentari MÉS per un temps
màxim de deu minuts, té la paraula l’Hble. Sra. Fina Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Benvingut i bon dia, Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies i bon dia.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Ens podria dir quina responsabilitat tenia vostè en el partit
d’Unió Mallorquina durant els anys 2003-2007 de forma breu,
perquè tenim poc temps?

EL SR. VICENS I MIR:

Sí la memòria no em falla crec que era conseller de Territori
i Urbanisme, es deia, una cosa així.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Això era com a responsabilitat institucional, però dins el
partit d’UM, quina responsabilitat tenia, orgàniques?

EL SR. VICENS I MIR:

Crec que era membre... del consell polític, segur, i de
l’executiva crec que també.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Va participar en algun moment en els acords de
governabilitat entre el Partit Popular i UM?

EL SR. VICENS I MIR:

En segons quines reunions.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

En alguna reunió d’aquestes...

EL SR. VICENS I MIR:

Què es refereix, perdoni, a l’acord primer de govern?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí. En alguna reunió d’aquestes es va parlar de l’interès que
tenia el Partit Popular per Son Espases i el d’UM per Can
Domenge?

EL SR. VICENS I MIR:

No, en aquells moments jo no... no crec que ningú no
tengués present ubicacions de solars o de Can Domenge o de La
Real, crec, eh?, ara, de totes maneres, ja li ho dic, jo vaig
participar a una, dues reunions, no a totes, ni record exactament
el text que es va firmar que supòs que vostès deuen tenir.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

I a les reunions del partit, quan valoraven la possibilitat de
governabilitat amb el Partit Popular no hi va haver en cap
moment la necessitat d’explicar l’interès que tenia UM per Can
Domenge a canvi de garantir la confiança o la seguretat que
pogués donar el Partit Popular a canvi de Son Espases o en
aquest sentit?

EL SR. VICENS I MIR:

No, a les que jo vaig assistir no, es parlava de temes de
programes bàsicament.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Li faré la mateixa pregunta, amb la interpretació política que
nosaltres feim, a veure si vostè hi pot estar d’acord. Nosaltres
sempre vàrem creure que el fet que anassin a la mateixa... al
mateix plenari Can Domenge i Son Espases era un acord polític,
una mica per garantir que no hi hagués problemes que primer
s’aprovàs Can Domenge i després Son Espases o a l’inrevés,
sinó donar al mateix plenari les dues coses que eren dues
ubicacions en què per diversos motius cada partit hi tenia
interès. Pot confirmar que hi havia part d’aquestes sospites entre
els dos partits?

EL SR. VICENS I MIR:

Miri, confirmar-les, no les hi puc confirmar perquè, clar, als
ordres del dia, jo com a conseller, no entrava en res de tot això,
però que tampoc no seria res estrany que fruit de la
governabilitat del consell i del Govern hi hagués hagut reunions
en aquest sentit; que jo hi assistís no vaig assistir a cap.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Per tant, des de la seva... experiència o la seva intervenció
no hi va haver mai un intercanvi per garantir l’interès que
pogués tenir UM en Can Domenge i PP en Son Espases?, vull
dir, mai no es va negociar en aquests nivells.

EL SR. VICENS I MIR:

No, no, no, li ho torn dir, des de la meva intervenció, que
coincidís en el..., que això és la pregunta que vostè em feia, que
coincidís en el calendari i el dia, jo no ho sé, ara que en un
moment determinat membres d’Unió Mallorquina amb
membres del Partit Popular es posassin d’acord a vincular el
tema de Can Domenge, això és molt probable que hagi estat
així.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

I si vostè no hi va participar, quin responsable d’UM hagués
pogut participar en aquestes conversacions?

EL SR. VICENS I MIR:

Bé, normalment aquestes conversacions les tenien amb la...
els dos presidents dels partits, del partit.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, el president... Vostè va rebre algun tipus de recomanació,
de pressió, de suggeriment de facilitar la reconversió de sòl
rústic a sòl urbà de la finca de Son Espases?, d’algun tipus des
de “ho facilites”, “convé que vagi cap aquí”, “si es posa en
contra ens pot perjudicar”, qualsevol tipus d’indicació.

EL SR. VICENS I MIR:

No, ara, jo m’explic. No hi ha hagut una... no, no, des del
consell o jo almanco no vaig fer cap tipus de reconversió de sòl
rústic a sòl urbà, el que es va fer és que vàrem rebre de
l’ajuntament una modificació de planejament i la vàrem
tramitar, vàrem fer el control de legalitat que és el que fa el
consell.

Quant a pressions, no; quant a demanar que faci via un tema,
des de Son Espases, dels 53 municipis de Mallorca, de tots els
partits polítics que quan tenen..., de tots els regidors
d’Urbanisme i de tots els batlles; quan hi havia un tema que
passava pel consell tothom vol que faci tota la via possible, si és
quant a això la pregunta, quant a cometre qualsevol tipus
d’ilAlegalitat, evidentment, no.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, li dic pressions, que és veritat que les pressions també
tenen un element subjectiu, pot sentir-se pressionat o no, però
sí insistències, s’ha de via cap aquí, quina era la persona que tal
vegada li insistia, li telefonava, li recomanava una certa
rapidesa, etc.

EL SR. VICENS I MIR:

Jo pressionat, no em vaig sentir en cap moment pressionat;
ara, que s’interessassin pel tema, idò evidentment els consellers
que duen el tema que supòs que devia ser la Conselleria de
Sanitat o la d’Ordenació del Territori, però això entrava dins el
normal en una tramitació d’aquest tipus.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Vicens, vostè va ser a les modificacions de pla territorial
de Mallorca, en algun moment durant aquesta modificació, no
a la valoració tècnica, sinó al debat i a les negociacions
polítiques, hi va haver intercanvis de zones o de finques de
l’empresari Cursach o pressions per part de l’empresari
Cursach?

EL SR. VICENS I MIR:

No, jo a l’empresari Cursach, no el conec personalment.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Algú que el pogués... un altre polític que intervingués en
aquestes negociacions, que hi hagués algun intercanvi de
facilitar la possible urbanització de (...)...?

EL SR. VICENS I MIR:

Jo record que en uns moments determinats hi va haver unes
modifica... o peticions de modificacions d’un municipi a l’altre
a través de les reunions que teníem perquè es pogués modificar
el pla territorial. Ara, evidentment, jo no sé de qui era el solar o
de qui deixava de ser i no me’n record quins solars eren, sé que
eren solars de la zona de la via de cintura.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

De la zona de Son Espases, d’aquella zona?

EL SR. VICENS I MIR:

Record d’aquella zona amb una zona de Marratxí o alguna
cosa així, això ho tenen les modificacions del pla territorial,
venc a dir que no hi ha res a amagar en aquest sentit.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Es refereix vostè a les del Sr. Grande possiblement?

EL SR. VICENS I MIR:

Ja li ho dic, jo, dels propietaris no me’n record, jo me’n
record dels municipis.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Però va ser un intercanvi polític o un intercanvi tècnic?

EL SR. VICENS I MIR:

Qualifiqui-ho així com vulgui, és a dir, ens reuníem els dos
partits i hi havia unes solAlicituds de modificació i... i... com es
fan les reunions de qualsevol... dels partits de la cambra quan
s’ha d’aprovar un.... un tema, o sigui, qualifiqui-ho com vulgui.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Se’n recorda que eren especialment de la zona d’aquesta via
de cintura...

EL SR. VICENS I MIR:

Entre altres...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... relacionades amb Son Espases...

EL SR. VICENS I MIR:

Em sona que era alguna cosa així.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

N’hi havia moltes d’aquestes peticions per la ubicació de la
zona, era una cosa que semblava que podia ser estranya que n’hi
hagués tantes de la zona?

EL SR. VICENS I MIR:

Bé, sempre que hi ha una modificació d’un planejament, ja
sigui municipal o sigui territorial, hi ha peticions i hi ha entrades
i sortides de... de plànols i de peticions, no siguin... ni ens va
estranyar ni ens va deixar d’estranyar, o sigui, sempre hi ha
moltes alAlegacions i hi ha molt de moviment.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sr. Vicens, segon torn.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular i per un temps màxim de vint minuts té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos Veramendi per un temps
màxim de vint minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sr. Vicens,
efectivamente usted fue conseller de Urbanismo y Ordenación
del Territorio 2003-2007 y presidía la Comisión insular de
Urbanismo en esa etapa. Su participación fue, podríamos decir,
en relación a la modificación puntal del PGOU de Palma que
motivó después la licencia de Son Espases, entiendo que fue
exclusivamente votando en la Comisión Insular de Urbanismo
y en el pleno correspondiente, entiendo.

EL SR. VICENS I MIR:

Sí, como en todas las modificaciones de planeamiento.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

 Vale, la modificación puntual del PGOU referida a Son
Espases, ¿recuerda que se tramitó en el consell como otras
modificaciones urbanísticas?, ¿se puede calificar de tramitación
normal o recuerda algo diferente?

EL SR. VICENS I MIR:

A cada comissió d’Urbanisme, com vostè sap, hi havia cents
d’expedients i es degué tramitar amb molts d’altres.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Todo venía con informes técnicos que se elevaban al
pleno? 

EL SR. VICENS I MIR:

Sempre que hi ha una comissió d’Urbanisme, abans hi ha la
comissió tècnica que informa dels temes...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Y cómo se eleva al pleno?, ¿con informes técnicos
también?

EL SR. VICENS I MIR:

Sempre.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Bueno. ¿Recuerda que el Consell Insular de Mallorca
pusiera prescripciones e iniciara modificación del PGOU de
Palma y que luego fueron subsanadas por el Ayuntamiento de
Palma?

EL SR. VICENS I MIR:

No ho record exactament, però és molt freqüent que el
consell, quan hi ha una modificació, específicament els
problemes són que sempre hi sol haver prescripcions, després
s’han d’esmenar, després torna venir i aposta es retarda
l’aprovació, és que és molt probable que fos així.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Siempre sometido a criterios técnicos.

EL SR. VICENS I MIR:

Evidentment, les prescripcions són temes tècnics.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Recuerda si la modificación puntual del PGOU para ubicar
el Hospital de Son Espases contaba con todos los informes
favorables de los diversos departamentos del consell,
carreteras...?

EL SR. VICENS I MIR:

Jo aquí ara no ho record, però evidentment, si va passar a
comissió d’Urbanisme és perquè hi havia els informes tècnics.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Muchas gracias, Sr. Vicens, me reservo el segundo turno.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. 

Per encetar el segon torn té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, l’Hble. Sr. Antoni Diéguez per un
temps màxim de quinze minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Sr. Vicens, ya que hablamos de
informes técnicos, le quería preguntar si recuerda algunos de
estos informes técnicos contrarios que tenía la modificación del
Plan General de Ordenación Urbana, concretamente la
Dirección General de Carreteras hizo un informe técnico en el
que hablaba de que se iba a producir un colapso en la carretera
de Valldemossa, ¿lo recuerda?, que se tuvo que plantear una
serie de soluciones alternativas porque no había accesos
previstos o qué accesos estaban previstos.

EL SR. VICENS I MIR:

Sí, a mi em sona bastant que en tota aquesta zona hi havia la
problemàtica de Son Espases quant a connectivitat, i una de les
coses que també va cridar l’atenció és la solució que es va donar
finalment a Son Espases d’aquest pont, que una de les sortides
que vaig fer jo del centre em vaig trobar un pont allà enorme a
la carretera de Valldemossa, perquè precisament ..., el que
demostra que era complicat, però sempre s’ha fet, sempre s’han
duit totes les prescripcions, s’han esmenat i se’ls ha donat la
solució que varen trobar els tècnics.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Cuál era la propuesta de comunicación de conectividad que
se había presentado con el proyecto?, ¿no se acuerda?

EL SR. VICENS I MIR:

No, no, no...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Bueno, como no hay ninguna carretera más...

EL SR. VICENS I MIR:

...perquè entre altres coses això ens venia de..., crec que ens
devia venir de carreteres, la solució o la possible solució.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ: 

Y los técnicos del consell indicaron... en una objeción
indicando que la tramitación se había iniciado incumpliendo la
Ley de concesión de obra pública porque era necesario, era
obligado dar traslado a las instituciones interesadas. ¿Recuerda
cómo se resolvió ese problema?
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EL SR. VICENS I MIR:

I això, quan es refereix a aquestes prescripcions són
prescripcions, entenc jo, que feia el consell, d’errors que podia
tenir el planejament que se’ns presentava al consell, és així?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí.

EL SR. VICENS I MIR:

Jo record que hi havia prescripcions de determinats temes
que no devien ser conformes tècnicament, però jo no me'n
record concretament de les prescripcions, comprendrà que
després de tant de temps.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, le nombraré dos más por si las recuerda...

EL SR. VICENS I MIR:

És veritat que em sona que de tema de carreteres abans i en
el moment que es va obrir Son Espases, i jo ja evidentment no
era en el consell, me'n  record que també vaig veure als mitjans
de comunicació que ja hi va haver fins i tot problemes amb
aquest pont que hi va haver al final de la carretera.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y luego por Urbanismo del consell també se informó que
era necesario estudiar alternativas a la ubicación porque no era
una ubicación correcta.

EL SR. VICENS I MIR:

Pot ser, o sigui, tot això està per escrit i és públic...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí.

EL SR. VICENS I MIR:

... va passar per les comissions tècniques i per la comissió
permanent.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Yo es que lo digo porque, claro, como parece que hubo unas
cuantas pegas y digo a ver si se recordará cómo se habían
resuelto porque también...

EL SR. VICENS I MIR:

És que en els planejaments municipals en el 95% sempre en
el consell hi havia prescripcions, normalment, i per aquest motiu
es tarda tants d’anys normalment a aprovar un planejament.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

También faltaba el estudio de impacto ambiental.

EL SR. VICENS I MIR:

No ho sé.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿No lo recuerda?

EL SR. VICENS I MIR:

O sigui, clar jo si aquí dic ...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Lo digo porque la sentencia del Tribunal Supremo declara
que no era legal ...

EL SR. VICENS I MIR:

No ho record, jo sé que en els consells es varen posar
prescripcions perquè hi havia uns defectes, després, com
sempre, els planejaments es tornen, l’ajuntament els esmena o
no i si els esmena, idò, després la comissió els aprova, però jo
els detalls no els sé perquè si ara he d’intentar recordar-ho i
m’equivocàs...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No, no, entiendo que es muy complicado a estas alturas.

EL SR. VICENS I MIR:

... estaria faltant a la veritat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Pero en cualquier caso, el Tribunal Supremo estimó que no
estaba bien hecho el impacto ambiental, pero vamos, son
cuestiones técnicas de las que es difícil acordarse.

EL SR. VICENS I MIR:

Idò, evidentment si el Tribunal Suprem ho ha dit...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Efectivamente, ya ha hablado.

EL SR. VICENS I MIR:

... poques coses he de dir jo.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Ni una pregunta más. Gracias, Sr. Vicens.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

Ara té el torn la portaveu del Grup Parlamentari MÉS, per
un temps màxim d’onze minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Sr. Vicens, vostè ens ha dit que sí hi
havia reunions dels dos partits prèvies a les reunions tècniques,
per part d’UM va participar vostè, hi va participar algú més?

EL SR. VICENS I MIR:

En quina... però concretament, a què es refereix?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Amb relació a la modificació del Pla territorial.

EL SR. VICENS I MIR:

A part de participar-hi jo? Que això ho tenc fins i tot
declarat. No, no em voldria equivocar, però crec que el
conseller... o la consellera d’aquell moment de Territori, crec
que el conseller de Medi Ambient, la vicepresidenta i... de
vegades algú més, però no, no... és que no record exactament.
Jo em ratific en les declaracions d’aquest tema del Pla territorial
que tenc fetes en seu judicial.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

I amb relació al Partit Popular, qui hi participava?

EL SR. VICENS I MIR:
Aquests senyors que acab de dir...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Es referia de Govern.

EL SR. VICENS I MIR:

Eren del Govern balear, sí.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

I amb relació a UM, del consell?

EL SR. VICENS I MIR:

Hi havia... a les prèvies hi havia el vicepresident, jo mateix
i qualque... al darrer moment qualque vegada la presidenta i no
record si algú més. 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Vicens, coneix vostè el Sr. Jaime Fluxà Morro?

EL SR. VICENS I MIR:

Jo conec dos Fluxà, però no record si és Jaime o no és
Jaime, són d’Inca i són cosins. 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Una persona que tenia responsabilitats dins l’organització
d’UM, dins el partit d’UM?

EL SR. VICENS I MIR:

Al meu nivell jo aquesta persona no, no, no hem compartit
responsabilitats.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per concloure aquest segon
torn d’intervencions té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Popular, per un temps màxim de divuit minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Veo, Sr. Vicens, que le ha
impactado el escaléxtric de puente que ha visto y que veo que
no ha tenido el gusto de verlo anteriormente, pero sí, esto lo
tenemos los ciudadanos de Palma. 

En el Pleno del 23 de febrero de 2006 pasaron por pleno las
subsanaciones de las prescripciones del consell, había una
prescripción de carreteras y una de ordenación del territorio y se
aportó el estudio de trazado, por consiguiente, el Pleno del
Consell de Mallorca aprobó definitivamente esta situación. Y
solamente un matiz, la sentencia del Tribunal Supremo usa la
normativa medioambiental estatal y no la autonómica, por eso
viene la consecuencia de esta última sentencia y no a una teoría
de que todo está mal hecho.

Por tanto, de su declaración, Sr. Vicens, ha quedado claro
que la participación del Consell Insular de Mallorca de aquella
etapa fue exclusivamente informar técnicamente los técnicos de
la casa, que continúan ahora, y como consecuencia de estos
informes votar en el Pleno, ¿es así, Sr. Vicens?

EL SR. VICENS I MIR:

Sí, y en la Comisión de Urbanismo.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

En la Comisión de Urbanismo y Pleno, ¿no hubo más
participación? Pues, Sr. Vicens, si tiene algo más que aportar y
si no, agradecerle su presencia porque como ya veíamos poco
tiene que aportar al objeto de esta comisión de investigación.

Gracias.
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EL SR. VICENS I MIR:

Gracias a ustedes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per acabar aquesta comissió volem agrair la
presència del Sr. Bartomeu Vicens i Mir, i la seva
compareixença.

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