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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, diputats i diputades, estrenam comissió,
estrenam reglament, ho estrenam tot avui. 

Punt únic.- Compareixença urgent de la consellera
d’Afers Socials i  Esports, sol·licitada per tres diputats
adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l’escrit RG E núm. 3241/19, relativa al tancament de
l’Alberg de La Victòria.

En tot cas, és una compareixença de la Sra. Fina Santiago,
que s’ha demanat sol·licitada per RGE núm. 3241/19 i, si us
sembla bé, atès que és la primera i que, a més, estrenam
Reglament, repassarem la manera o el procediment que
seguirem, perquè tothom ho tengui clar.

Començarem amb una exposició oral de la consellera, per
un temps màxim de 30 minuts. A continuació, es demanarà als
grups parlamentaris si volen una suspensió de la sessió per un
temps màxim de 45 minuts, que poden ser 5, 10..., fins a un
màxim de 45. Seguidament, intervendran els grups
parlamentaris d’acord amb la seva importància numèrica, és a
dir, de major a menor. El grup que pertany a la presidència del
Govern sempre intervendrà en darrer lloc. Els grups
parlamentaris podran formular preguntes o observacions
durant un temps màxim de 15 minuts, i aquest temps podrà
utilitzar-se amb dues intervencions, amb una o amb dues
intervencions. És important que per tenir aquest diàleg
interactiu que assenyala el Reglament només es computarà el
temps que parli el diputat o diputada, per un temps màxim de
15 minuts; és a dir, que si no esgota aquests 15 minuts en el
primer torn en podrà fer ús en el segon torn.

Crec que si ho haguéssim volgut fer més complicat era
impossible.

(Rialles de l’intervinent)

Ho he dit bé? Molt bé.

(Se sent una veu de fons que diu: “si vols demanar si hi
ha substitucions”)

Hi ha qualque substitució de diputats o diputades de
qualque grup polític? No?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, jo em pens que substituesc Pep Melià.

EL SR. PRESIDENT:

Perdona?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Jaume Font substitueix Pep Melià, Lina Pons, perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Començam idò amb l’exposició oral per part de
la consellera Fina Santiago, per un temps màxim de 30 minuts.
Sra. Santiago, en voler.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president, bon dia a tots i a totes. Avui nosaltres
des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports hem preparat
aquesta compareixença, que és a petició d’un grup
parlamentari, amb quatre preguntes que pensam que poden
resoldre o poden contestar les diferents preguntes que vostès
en aquests moments poguessin tenir en relació amb la clausura
temporal de l’Alberg d’Alcúdia, en qualsevol cas, després
contestarem totes les preguntes o valoracions o observacions
que vostès vulguin formular.

Les quatre preguntes que pensam nosaltres que poden
respondre les preguntes que es poguessin formular en relació
amb aquest fet són quatre: com es va prendre la decisió de
clausurar temporalment l’Alberg d’Alcúdia? Com s’ha
executat aquesta decisió? Com ha afectat aquesta decisió? I,
quines solucions tenim de cara al futur?

Per contestar la primera pregunta, que és com es va
prendre la decisió, hem d’anar cap enrere fins a l’any 2015. El
24 de setembre de l’any 2015, record que la constitució del
Govern de la legislatura 2015-2019 es constitueix a principis
de juliol, per tant, e l 24 de setembre del 2015, des de la
Conselleria de Participació, Transparència i Cultura es demana
la col·laboració tècnica del Departament d’Arquitectura, per
determinar les actuacions necessàries a l’Alberg de La
Victòria atesa la manca de manteniment que s’havia produït
durant la legislatura 2011-2015.

El 12 de gener del 2016, el Departament d’Arquitectura
signa un informe, i és tramès a la Conselleria de Cultura i
Participació i Esports, de diverses patologies detectades i
actuacions necessàries. Les actuacions necessàries estan
referides a la façana, en la qual es valoren una sèrie de
despreniments a causa de l’oxidació per la vorera de la mar;
una esquerda al mur de la zona d’aparcament, que és una
esquerda important i, per tant, demana una actuació ràpida.
Explica el mateix informe que, tot i que des del 12 d’abril del
2015 està regularitzada l’activitat permanent, no
s’acompleixen les exigències de la norma quant a vies
d’evacuació en cas d’incendi, diu que l’escala, hi ha una escala,
però que ateses les característiques i les dimensions de
l’alberg se’n necessiten dues, i que aquesta escala necessita,
a més, tota una sèrie de modificacions, l’escala existent, però
que sobretot el que es necessita és una segona escala. 

Per tant, a la façana, una esquerda a la zona de
l’aparcament, la necessitat d’una segona escala; la necessitat
d’inversió a la cuina i al menjador per temes de seguretat i
aspectes sanitaris; necessitat de millorar la bugaderia; reforçar
les terrasses. I això són les sis coses que considera la
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Direcció d’Arquitectura que s’han de realitzar en aquest
alberg.

Tot el que requeria..., o, perdoni, tot el que no requeria la
modificació  de les normes subsidiàries s’ha fet, s’ha fet la
millora de la cuina del menjador, s’ha refet la bugaderia, s’ha
reforçat la terrassa i s’ha fet el mur de contenció que en
aquest moment encara s’està acabant. 

Atès que les dues obres que es necessitaven, que eren
sobretot la segona escala i després s’incorpora la necessitat
d’un ascensor, requerien totes aquestes modificacions
urbanístiques importants, es valora, a maig del 2016, fer una
proposta d’una redacció d’una proposta integral per a la
reforma de l’Alberg d’Alcúdia, de totes les instal·lacions de
l’Alberg d’Alcúdia. Aquesta decisió la prenen la Conselleria
de Cultura i Esports i la Conselleria d’Energia i Mobilitat el
maig del 2016.

A juliol del 2017 es presenta a l’Ajuntament d’Alcúdia tota
la documentació requerida per poder fer l’obra necessària que
bàsicament afecta l’escala, perquè suposa un canvi de volum
de l’edifici. En aquest informe, que és lliurat a l’ajuntament el
6 de juliol del 2017, hi ha el detall de tots els paràmetres
urbanístics que es necessiten aprovar per incorporar
l’ascensor i per a aquesta nova escala, la qual, insistesc,
implica una ampliació de volum. 

Aquesta situació  requereix tramitar una modificació
puntual de les normes subsidiàries de l’Ajuntament d’Alcúdia
que, a data d’avui, encara es troben en tramitació. Per tant, a
data d’avui encara no tenim la modificació d’aquestes normes
subsidiàries. 

El 10 d’abril del 2019, atès que totes les modificacions
arquitectòniques i de normes subsidiàries no s’havien produït
ni es trobaven en vies de..., amb un calendari a curt termini
poder-se produir, la Direcció General d’Arquitectura i
Habitatge emet el següent informe en relació amb la situació
de l’alberg, i llegesc directament les conclusions: “Per tot
això, i tenint en compte que l’edifici no acompleix els
requisits mínims de seguretat necessaris, evacuació en cas
d’incendi i despreniments puntuals a part de les façanes, per
albergar persones, i més si són menors d’edat, i que les
tramitacions per part de l’Ajuntament d’Alcúdia s’estan
allargant sense tenir idea de quan es podrà tramitar el projecte
d’execució de reforma que suposa l’adequació de l’edifici a la
normativa vigent, els tècnics del Departament d’Arquitectura
aconsellam una actuació immediata per poder acomplir els
requisits  de seguretat descrits. I, entre parèntesi posa:
acomplir amb l’evacuació contra incendis que marca la norma
actual i arreglar les patologies de la façana. Es tanca el
parèntesi i diu: o la clausura de l’edifici”.

Amb aquest informe, emès per la Direcció General
d’Arquitectura i Habitatge, la pròpia direcció d’Arquitectura
i Habitatge, conjuntament, amb el gerent de l’Institut de la
Joventut en aquell moment, decideixen que de tot el Pla de
reforma integral de l’alberg es faci un estudi específic per a
aquesta situació i per poder fer-lo amb més rapidesa. La

Direcció d’Arquitectura s’encarrega del projecte d’obra i es
lliura el 29 de maig. Vull dir, la mateixa direcció que el 10
d’abril fa aquest informe fins al 29 de maig no presenta l’obra,
el projecte, per poder modificar aquesta situació. 

Això ho vull recalcar i ho vull subratllar perquè en cap
moment hi ha hagut una situació de perill per part de les
persones i dels treballadors que usaven aquest edifici, en cap
moment. La situació és la mateixa que el 2010, 2011, 2013,
2014, 2015, la mateixa, 2016, 2017, 2018; tot el contrari,
s’havien fet unes obres de cuina, s’havien fet unes obres de
menjador, s’havia iniciat allò de l’aparcament i s’havien iniciat
altre obres; vull dir que estaven en millors condicions de
seguretat. A més a més, s’havien instal·lat tot un seguit
d’elements per a detecció de fum, detecció de foc, que abans
no tenia. Per tant, teníem un edifici que no estava en perill i
que, a més a més, tenia més mesures de seguretat. Però, és
cert que hi ha aquest informe emès per la Direcció General
d’Arquitectura i Habitatge el 10 d’abril.

Per tant, en aquesta reunió de la Direcció d’Arquitectura
i Habitatge i l’Institut Balear de la Joventut, s’acorda que la
Direcció d’Arquitectura farà aquest projecte que afecta
aquests tres elements, façana, ascensor i escala, i mentrestant
l’Institut Balear de la Joventut farà l’estudi geotècnic que
permeti fer aquesta obra.

Perquè es facin una idea del com de seriosament que s’ho
va prendre l’Institut Balear de la Joventut, l’estudi geotècnic,
l’informe és de 10 d’abril del 2019; la proposta d’informe
justificatiu és del 12 d’abril de 2019; el 17 d’abril del 2019,
s’inicia el procediment administratiu per iniciar aquestes
obres d’emergència; el 14 de maig ja estan adjudicades les
obres; i el 6 de juny l’informe està fet. Tots els que hem
tramitat temes de contractacions i d’informes d’aquestes
característiques, sabem la lentitud que té  l’administració,
doncs l’informe és del 10 d’abril, el 12 d’abril ja hi havia
l’informe justificatiu per fer aquest estudi geotècnic, el 17
d’abril ja s’havia licitat el concurs i el 14 de maig ja s’havia
adjudicat. Per tant, la situació era aquesta. 

Quan hi ha el canvi de govern, tenim una primera reunió a
principis de juliol, conjuntament amb el gerent de l’Institut
Balear de la Joventut i amb la directora general d’Infància,
Joventut i  Família, on ens trobam aquest informe. El nou
equip, que, a més, hi ha un canvi de conselleries en temes de
Joventut i Esports, es troba aquest informe. Fem una consulta
jurídica i els jurídics de la Conselleria d’Afers Socials i
Esports determinen tres coses: una, que no es garanteix la
seguretat en el dret que tenen les persones; que hi pot haver
responsabilitats penals en el cas que passàs qualque cosa; i que
aquest concepte d’acció immediata, que és un concepte
absolutament subjectiu, perquè l’informe no puntualitza si
l’acció immediata són tres mesos, sis mesos, un any, o dos
anys, que aquesta acció immediata consideren que ja està
sobrepassada i, per tant, el que ells proposen és la clausura de
l’edifici.
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Davant aquesta informació verbal dels serveis jurídics,
decidim des de l’equip polític clausurar l’alberg, amb data de
15 de juliol.

Com s’executa aquesta decisió? Primer de tot, es
paralitzen les reserves, tenim reserves fins el 21 de setembre
del 2019, per tant, es paralitzen les reserves. S’informa
l’Ajuntament d’Alcúdia; s’informen els treballadors; s’informa
l’opinió pública a través d’una roda de premsa; es visiten els
treballadors per part del gerent, de la directora i de mi
mateixa; s’informen totes les persones afectades, 39 entitats
i empreses i 7 famílies; es garanteixen les places, totes
aquestes places que quedaven clausurades a l’alberg, es
garanteix que aquestes places, si volen les persones afectades,
es puguin aprofitar en el campament. Per això s’instal·len 15
tendes de 5 places i 6 tendes de 8 places. Es demana la
col·laboració a l’exèrcit per si no hi ha suficients tendes.

Vull agrair des d’aquí la col·laboració que ha mostrat
l’exèrcit, que al final no ha estat necessari posar aquestes
tendes, però sí que han posat tendals perquè les activitats es
puguin cobrir a l’ombra.

A les famílies, teníem 7 famílies que tenen un perfil
diferent dels grups de campament, els grups d’infants, o els
grups de joves, se’ls proposa altres albergs a Binicanella, a
Sóller, a Ca'n Arabí i un hostal concret, crec que és a Pollença,
per proximitat. Es fa una resolució pública i finalment hi ha
hagut una reunió també conjuntament amb el gerent, la
directora i jo mateixa, directa amb les entitats i les empreses
afectades.

La tercera pregunta, com ha afectat aquesta presa de
decisió? Les persones afectades pel tancament són 1.626
persones, des del 15 de juliol al 21 de setembre del 2019,
1.626 persones, insistesc, del 15 de juliol al 21 de setembre
de 2019; 721 persones, de les quals són 25 grups, estan
reallotjades al campament i no hi ha hagut cap tipus de
problema; a 25 persones que formen part de 7 famílies les
vàrem donar l’alternativa d’altres albergs, com poden ser
Binicanella, Sóller, Ca'n Arabí, o Sa Fonda; 331 persones han
cercat altres alternatives. Vull subratllar o informar que
d’aquestes 331 persones, 229 només tenien l’alberg demanat
per a un dia, vull dir que no són grups de 10-15 persones, que
tenguessin 10 dies, 7 dies, 8 dies, que de vegades eren més
complexes. D’aquestes 331 que varen dir que no, 229 només
eren d’un dia, 389 a data d’avui encara valoren, perquè són
persones que vénen a finals d’agost i setembre, encara valoren
si vendran o no vendran al campament. I també vull informar
que d’aquestes 389, 324 corresponen al Consell de Mallorca,
amb dos grups de 162 persones, que, a més, només afecta un
dia.

Dir-los que queixes n’hem tengudes dues: una, d’una
família la qual no ha fet una queixa formal, i una altra, d’un
grup, que sí que ha fet una queixa formal i l’ha registrada, però
que dels quatre grups que afectava, tres s’han recol·locat al
campament i un d’aquests grups no ha volgut recol·locació.

Solucions? Les solucions se’ns dubte són realitzar les
obres necessàries perquè l’Alberg d’Alcúdia funcioni amb
totes les mesures d’emergència, seguretat i millora bàsica per
al seu funcionament.

Per a nosaltres d’aquest projecte integral que ascendeix a
més de 4 milions, 4 .680.000, crec tenir a la memòria,
nosaltres, perquè pogués funcionar l’estiu del 21, farem un
projecte per reforçar la façana, per a l’ascensor, per posar la
segona escala, que això és bàsic, per millorar tot el sistema de
canonades i per reforçar tot el sistema elèctric.

Hem donat l’ordre ja als  serveis jurídics que estudiïn la
possibilitat que a aquestes obres s’hi pugui aplicar el Decret
d’equipaments de serveis socials, educació i sanitat, que
escurça tots  e ls  terminis de tramitació. Si això no es pot
aplicar, el 21 no serà possible, perquè tot el que sigui de
tramitació urbanística, vostès ho coneixen perquè tenen
experiència de gestió municipal, s’allarga moltíssim. Tenim
l’esperança i tenim raons fonamentades per poder aplicar
aquest decret.

Pressupost. Estam cercant el pressupost, hem passat d’un
pressupost de 400.000 euros que seria la façana i seria
l’escala, a un pressupost aproximat d’1,5 milions, i ens
presentarem a la convocatòria de l’impost de turisme
sostenible, per tenir garanties de tenir aquest pressupost, a la
convocatòria del 2019. Pensam que es pot adaptar
perfectament perquè això és un turisme alternatiu i, a més,
més sostenible amb el medi ambient.

I finalment, quan tenguem el projecte, tenguem el
pressupost, convocarem el concurs de lic itació per via
d’urgència i, per tant, confiam, i volem i desitjam i farem tot
el possible perquè el 2021 aquest alberg es trobi ja en
funcionament.

Insisteix, per acabar, perquè jo crec que és una
compareixença que és per una mesura concreta de caràcter
polític, que és la clausura d’un alberg, davant un informe
tècnic firmat per un cap de secció, per un cap de servei i pel
cap de departament, en relació amb unes obres que no es varen
poder fer i es necessitava la clausura de l’edifici, que tenen
vostès tota la informació més o manco reflexionada per què
es va fer, i la cronologia. Però insistesc, perquè per a
nosaltres és molt important que això quedi clar, que no hi ha
hagut en cap moment perill, en cap moment no hi ha hagut
perill. Tenim un edifici més segur el 2019 que a l’any 2015 i
s’ha hagut de tancar perquè tot el procediment de les obres
que eren necessàries, no s’han pogut fer per un tema
urbanístic. La fitxa urbanística del municipi d’Alcúdia de la
zona no estava feta i això retarda encara més tot e l
procediment urbanístic.

Per tant, insistesc, i, a més a més, crec que és important
ressaltar aquest tema perquè és el que ha preocupat als pares,
la situació de perill que en cap moment no s’ha produït; a més
a més, com veuen vostès s’ha recol·locat la gent, la gent que
no ha volgut venir s’han cercat alternatives i queixes formals
n’hem tenguda una, l’altra ha estat una queixa verbal. 
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Per tant, a partir d’ara ja contestar les preguntes que vostès
vulguin formular. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Començam les
intervencions dels grups parlamentaris, començam amb el
Grup Parlamentari...

(Se sent una veu de fons que diu: “s’ha de demanar si
volen suspensió”)

Sí, perdó. Voleu suspensió fins a un temps màxim de
45....? No, podem continuar? Sí. 

Continuam, per tant, amb la primera intervenció del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Duran. Endavant. 

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President, molt bon dia a tots. Gràcies,
Sra. Consellera per aquesta exposició que ens ha fet i per
aquesta cronologia. Jo li he de dir que feia comptes fer també
una cronologia, ja que vostè l’ha feta, doncs, aniré directament
a tota una sèrie de dubtes que tenim, el nostre grup
parlamentari, en tenim molts, no ens han quedat aclarits, vostè
ha centrat la seva intervenció en quatre preguntes que vostè
considerava, a nosaltres ens queden moltes més a fer.

Abans de començar li vull dir..., bé, li vull agrair que ens
hagi facilitat la documentació que li vàrem demanar, nosaltres
li vàrem demanar dia 12 de juliol, jo  sabia que estaven en
termini, però li vull agrair que em la facilitàs el divendres i
m’ha facilitat, doncs, també preparar-me aquesta intervenció
d’avui.

Bé, comença ja amb la tanda de preguntes, que m’agradaria
molt, perquè com que aquest reglament és nou, sí que
m’agradaria i vull ressaltar que quan jo acabi de fer la pregunta
per favor s’aturi el temps. No sé molt bé com anirem, però sí
que li demanaria per favor al president que més o manco a la
meitat del meu temps m’avisin, per favor, per poder-me
administrar millor el temps. Gràcies, president.

Miri, segons l’informe elaborat pel tècnic de la Direcció
General d’Arquitectura en data 12 de gener de 2016, com
vostè ha explicat, l’edifici de La victòria ja tenia múltiples
deficiències detectades. Nosaltres hem tengut accés a
l’informe i a les fotografies, aquestes múltiples deficiències
detectades es veu clarament que ja eren a la façana, que hi
havia doncs pilars que s’havien descorxat, es veu clarament
que hi havia a la barana de la façana es veu clarament que hi
havia despreniments de part de la façana on hi ha les baranes.
Repetesc, gener 2016. Es veu clarament que els sòtils de part
de l’edifici tenen tot aquest tipus de, jo diria, greus
deficiències, on es veu el formigó romput, on es veu el ferro
a la vista; múltiples, jo en mostr un parell, i tot això és façana,
en mostr un parell, però n’hi ha 45 de fotografies, 45
fotografies que documenten clarament aquestes deficiències
que hi havia a l’any 2016.

És vera, com vostè diu, que a partir d’aquí doncs comencen
a fer un projecte i que aquest projecte, que pretenia llevar
totes les deficiències que incomplien en matèria de seguretat
i també aquestes deficiències que hi havia a la façana, que eren
deficiències estructurals que havien provocat despreniments
de trossos de part de la façana, doncs, comencen a fer un
projecte. 

Jo li deman, des del gener de l’any 2016 fins a l’any 2019
quines són les actuacions que va fer la Sra. Consellera en
aquell moment, que era la Sra. Francesca Tur, i també la Sra.
Armengol per esmenar amb eficàcia? I repetesc, esmenar amb
eficàcia i d’una manera amb celeritat totes aquestes
deficiències detectades l’any 2016.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, Sra. Durán. Agraesc que es reconegui després de
la crítica pública que varen fer que no els havíem tramès la
informació, cosa que vostè ha estat presidenta del Parlament
i sabia..., que va sortir a un mitjà de comunicació, tal vegada ho
va filtrar el seu grup parlamentari, i vostè sabia perfectament
que estàvem dins el termini, li agraesc que ho reconegui
perquè no sol ser habitual, jo reconegui que una
compareixença... aquest foc d’Andratx que va ser impossible
que el Partit Popular, que crec que vostè era parlamentària o
no era presidenta, que no ens passàs la informació prèvia i
vàrem haver de fer totes les preguntes en relació amb el que
havia sortit als mitjans de comunicació. Per tant, que vegi un
canvi d’actitud i que reconegui la funció de control que ha de
fer el Parlament crec que és d’agrair, ja estaria bé, no només
avui encetar un nou format, sinó encetar unes noves fórmules
de relació amb els grups parlamentaris. 

Què hem fet? Què s’ha fet des d’ençà? També dir-li, gener
del 2016, i em fa..., és sorprenent que vostè subratlli dos o
tres pics allò de gener del 2016, perquè a juliol del 2015, que
vostès havien governat quatre anys, estava igual, perquè de
gener de..., igual. Vull dir, vostès varen estar quatre anys que
el Partit Popular no va fer cap inversió, cap inversió a l’Alberg
de La Victòria. De fet, hi havia un altre alberg que també
necessitava fer inversions i vostès no varen fer cap inversió,
el varen posar a la venda. Això són formes diferents de veure
i de gestionar el que nosaltres consideram patrimoni públic i
el que consideram serveis que han de tenir caràcter públic. 

Què s’ha fet des de gener de 2016? Doncs miri, inversió
en cuina i menjador, 350.000 euros; inversió en bugaderia,
4.800 euros; inversió en terrassa, 50.000 euros; inversió en
mur i façanes 230.000 euros, i teules exteriors, 3.500 euros.
Per tant, des de gener del 2016 fins pràcticament la data
d’aquest informe, que és abril del 2019, s’han fet coses; e l
més imprescindible es va fer. I d’aquí, des de gener de 2016
fins a abril de 2019 només hi ha un informe d’Arquitectura,
que està signat el juliol del 2017, que demana una intervenció
ràpida a la cuina, que es fa, a la resta no. Per tant, des de la
detecció de les patologies s’ha realitzat feina, es va realitzar
feina una vegada rere l’altra. 
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És que la iniciativa de demanar quines necessitats hi havia
de millora a l’Alberg d’Alcúdia parteix de la Conselleria de
Cultura i Transparència i Esports, és la conselleria que demana
la col·laboració. I li he dit, el 24 de setembre del 2015, he
anat cap al 2015. No és que vengui un inspector i ho miri i ens
faci l’informe, és que es demana, s’és actiu amb aquesta
petició, perquè quan el gerent va a Alcúdia veu que,
efectivament, es necessitava mà d’obra, i fa una petició activa,
cosa que no havia passat durant els quatre anys anteriors. Per
tant, sí, s’ha fet feina en aquest sentit.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bé...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Jo entenc que no m’ha contestat, i  li explic, continuaré
amb una següent pregunta.

Miri, vostè m’ha dit que s’han fet una sèrie d’obres, ja ho
sé, tenc l’informe, sé perfectament que s’han fet aquesta sèrie
d’obres, però al final ara ens trobam que tenim l’alberg tancat
i està tancat per qualque cosa, hi anirem, hi anirem, però jo li
he demanat què s’havia fet, em referia evidentment a accelerar
els tràmits que no ens haguessin dut al tancament, perquè al
final l’hem tengut tancat. 

Totes aquestes petites obres que vostès han pogut fer,
sense tenir en compte el que vostè  ha dit, les normes
subsidiàries, les modificacions de les normes subsidiàries i
més, s’han pogut fer perquè evidentment des de l’any 2016 a
l’any 2019 faltaria més que no s’haguessin fet aquests petits
arranjaments, però el gruix no s’ha pogut fer. I aquest projecte
que va presentar la Direcció General d’Arquitectura a l’any
2017, que l’entra a l’ajuntament, no l’ha pogut fer. Però jo li
demanava, quines actuacions va fer, a part d’entrar aquest
projecte a l’ajuntament, s’havien fet per accelerar. No m’ha
contestat, per tant, continuu amb la següent pregunta.

Ara entenc, entenc per les seves paraules i també per
declaracions que vostè ha fet a la premsa, que es plantegen
presentar qualque tipus de decret d’urgència, entenc jo que es
deu referir a la declaració d’interès autonòmic, que podria ser,
per tal d’accelerar els terminis i procediments administratius
per iniciar aquestes obres de l’alberg, les que s’han de fer de
manera definitiva; que vostè acaba de dir que, si tot va bé i que
a més es tramita la llicència per via d’urgència i més, seran a
l’any 2021. Jo entenc que si això s’hagués fet, tot això que
vostè diu, a l’any 2017 en aquest moment no tendríem l’alberg
tancat.

Per tant, li deman, per què aquestes normes que vostès ara
es plantegen fer d’urgència no es varen fer a l’any 2017?

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Jo insistesc que sí, que crec que li he contestat, vostè ha
fet referència a tot un seguit de fotografies que afectaven no
sé quantes coses, no ha fet cap referència a l’escala, que és el
que...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

No, encara no està feta.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

..., que és el que obliga al tancament i, per tant, el que es
realitza és una execució periòdica de les obres. I durant la
meva exposició li he dit, tot allò que no necessitàs la
modificació de les mesures subsidiàries s’ha realitzat,
insistesc, inversió en cuina i menjador, 350.000 euros;
inversions en bugaderia, 4.800; inversió en terrassa, inversió
en terrassa, 50.000; inversió en mur i façanes 230.000; teules
exteriors 3.500. A la cuina és on es fa la inversió major
perquè era una reforma integral.

Es pacta contínuament amb la Direcció d’Arquitectura les
obres que s’han de realitzar per evitar el tancament de l’alberg.
I és a l’abril del 2019 que la Direcció d’Arquitectura, atès que
el procediment municipal de modificació per poder fer les
obres no es realitza amb rapidesa, emet aquest informe. Però
mentrestant les obres estaven realitzades i mentrestant
l’edifici podia continuar utilitzant-se.

I no tenim cap informe que digui que abans aquesta
situació s’hagués de produir. De fet, si vol jo li llegesc, ja he
llegit el d’abril del 2019, li llegesc el de juliol del 2017 en
relació amb la cuina, que és taxativament diferent. En relació
amb la necessitat de les reformes de la cuina del 2017, es diu:
“Per tot això propòs la prohibició de l’accés i precintar el
recinte de la cuina”, i això es fa. Aquest informe, al qual vostè
té accés, que és d’abril del 2019, no parla mai taxativament
amb aquests termes, és molt diferent dir que “l’actuació
immediata o la clausura de l’edifici”, a “per tot això es
proposa la prohibició de l’accés i precinte.” Per tant, el que es
fa és aplicar, conjuntament amb la Direcció d’Arquitectura, les
mesures que es consideraven necessàries, en la mesura que
també hi havia pressuposts, i això és el que es fa.

I el juliol del 2019 es considera que, atès que no hi ha
hagut encara cap calendari, no tenim un calendari d’obres, és
millor tancar l’edifici. Però les obres s’han realitzat.

I si vostè em diu, que vostè hagués tancat l’edifici a l’any
2017, doncs també era una opció, nosaltres l’hem tancat el
2019, perquè mai no hi hagut perill, mai no hi ha hagut perill
per a les persones. I la mateixa situació s’hagués pogut tancar
el 2014, o el 2013, perquè l’edifici estava igual, és més,
estava millor el 2017, perquè ja s’havien realitzat obres.
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Per tant, jo crec que hem estat prudents, crec que s’ha fet
amb tota la prudència que s’ha realitzat, sobretot pens jo, jo
venc aquí a respondre la decisió que jo vaig prendre de
clausurar l’edifici. Sé que és una situació nova, per fortuna a
la nostra comunitat autònoma que hi ha continuïtat de pacte de
progrés i, per tant, també he de respondre temes de la
legislatura anterior, però jo sobretot el que li puc argumentar
més és la meva presa de decisions, jo a la presa de decisions
anterior no hi era, per tant, jo tenc la informació possiblement
més detallada que vostè, tenc la possibilitat de l’accés a totes
les persones que varen prendre aquelles decisions i tenc la
confiança en elles.

Jo crec que, amb tota la informació que tenim, jo crec que
s’ha actuat de forma correcta i crec que el juliol del 2019 s’ha
actuat de forma correcta i, a més, prudent, sobretot prudent,
Sra. Duran, perquè no tenim un calendari encara, no tenim un
calendari. No aplicarem un decret nou, estam estudiant la
possibilitat d’aplicar el decret d’urgència que tenim en vigor,
per poder-lo acollir a aquesta nova situació, que no és literal
perquè és serveis socials, és sanitat, és educació. Nosaltres ho
volem acollir per temes de serveis socials, perquè tenen una
funció social aquests albergs, el perfil de menors que hi van en
determinats moments és molt característic , per tant, ens hi
volem acollir, però no és fàcil.

Jo el que li puc dir també de la informació que tenc, però
jo insistesc, no vaig ser a la presa de decisions, és que també
l’antic equip polític va intentar aplicar-ho per la Llei
urbanística, per l’excepcionalitat de qualque articulat. I
l’informe l’havien presentat i li varen aconsellar des de les
reunions de secretàries generals, que ho aplicàs per una altra
via. Per tant, el que li puc dir és que feina se n’ha feta
contínuament.

Quan es veu que el pla de reforma integral no es podrà
realitzar perquè els terminis, insistesc, de les modificacions
urbanístiques, són complexes, cerquem una altra solució.
S’estan cercant permanentment solucions i de 4 milions
passen a 465.000 euros, i es fa un estudi tècnic geològic
ràpidament i es fa un projecte arquitectònic en un mes, els
mateixos que han fet aquest informe. No hi havia perill, perquè
si no aquests arquitectes, el 10 d’abril haurien estat tan
taxatius com varen ser el 7 de juliol del 2017, prohibició,
accés i precinte, i no ho fan, no ho posen, parlen d’actuació
immediata. Això és la diferència.

I aquest informe l’haurien pogut fer el 2013-2014, Sra.
Durán. Per tant, jo crec que aquí hi ha una corresponsabilitat
de tres governs, jo crec que hi ha hagut...,

(Remor de veus)

... -sí-, sí, li explic que el 2011, 12, 13, 14 i 15 estava igual, i
vostès no varen actuar, és que aquí hi ha responsabilitats de
tres governs, hi ha un govern del Partit Popular, sí, un govern
progressista, i ara l’actual.

No, vostè creu que de l’1 de juliol del 2015 a gener del
2016 hi ha aquest deteriorament de tot això? És que crec que

és fàcil, és de sentit comú, és de sentit comú. Durant quatre
anys no es va fer manteniment i, per tant, tenim la situació que
tenim. I hi ha governs que han pres mesures, com l’anterior i
hi ha governs que han pres mesures, com l’actual. Però jo
crec, i defens l’actuació realitzada amb l’antic Govern, perquè
amb la informació que es tenia varen fer coses, no es varen
aturar en cap moment, i segurament el que volien evitar és el
tancament; que al meu judici, i aquesta és una responsabilitat
política que hem d’assumir l’actual Govern, pensàvem que era
el moment del tancament, atès que no hi havia un calendari
aproximat per resoldre aquest problema.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bé, Sra. Santiago, jo li deman per favor brevetat en les
respostes, jo crec que he utilitzat més o manco quatre minuts,
més o manco, del meu temps, tenc moltes preguntes per fer i
ho dic perquè no estiguem aquí fins a l’horabaixa, que
l’horabaixa tenim una altra compareixença. 

No m’ha tornat contestar, li he demanat per què si ara
prenen, volen prendre mesures del decret aquest que vostè diu
d’urgència, es volen demanar les llicències per urgència,
perquè no hi havia calendari tampoc, ni en el 2018, per què en
el 2018 quan veuen que ha passat més d’un any, que les
normes subsidiàries no s’han fet, no s’han modificat, vostè ha
repetit una sèrie de vegades i jo ho deix per a més endavant,
perquè encara no parl d’aquest informe que es fa el mes d’abril
d’enguany, encara..., jo no hi he anat, però hi anirem, vostè ha
repetit tot el temps que no hi ha perill,...

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Que no hi ha...?

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

..., que no hi havia perill, sí hi havia perill...

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

No.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, Sra. Consellera, hi havia perill...

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

No.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Li diré, li diré, i, a més, li remarcaré a la frase, el que posa
tant a la seva resolució, quan vostè signa la resolució dia 12 de
juliol, com quan hi ha l’informe de dia 19 d’abril, i hi havia
perill perquè vostè parla només tot el temps de la falta de
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seguretat i del tema contraincendis, de la segona escala que
evidentment era important, i ho era a l’any 2016 i ho és ara,
però també no diu que hi havia perill perquè seguien els
despreniments de la façana, perquè hi ha despreniments a la
façana, i ja hi havia perill.

Continuu les preguntes, no tenc molta esperança que em
contesti, però jo continuu.

Miri, és evident que tant la Sra. Ruth Mateu, la primera
consellera que vàrem tenir a la Conselleria de Cultura, com la
Sra. Tur, no varen fer res per accelerar tot aquest procediment
administratiu que estava allà aturat i no es feia. I no hi havia
calendari d’obres, no n’hi ha, no n’hi havia i no n’hi ha encara. 

Per tant, la Sra. Tur el pla d’obres, i aquest tema el tenia
dins un calaix, però no es preocupi, que mentre va estar molt
ocupada amb tot tipus d’actes per donar suport als polítics
presos, ja fos acompanyada de la Sra. Carme Forcadell als
Premis OCB, assistint als Premis Octubre a València, o als
Premis Martí Gasull i Roig a Barcelona. Sap per què vostè
durant dos llargs anys no es va fer res, no es va posar cap tipus
d’interès polític  per accelerar les tramitacions
administratives, tant a l’ajuntament, com a la conselleria per
part de la Sra. Francesca Tur?

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Sra. Durán, jo crec que... jo em puc allargar perquè no li
robo cap dels 15 minuts que vostè té. Per tant, què vol que li
digui? Si li seguesc contestant i vostè diu que no li contest...

Es detecten, i esperi que ara..., a gener del 2016 una sèrie
de patologies de l’edifici i a partir d’aquest informe es
realitzen contínuament accions, una darrera l’altra. Vostè el
que no pot dir..., vostè no pot dir..., vostè què sap més que un
arquitecte per dir que un edifici està en perill? Vostè és
arquitecta, és enginyera, per dir...? Ah, no! Idò, com s’atreveix
a dir...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sé llegir.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

..., no, i jo també que sé llegir.

EL SR. PRESIDENT:

Si em permeten, és un temps interactiu, però convé que
respectin el torn de paraula d’una a l’altra, perquè si no a l’hora
de calcular el temps tornarem...

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

D’acord, gràcies, president. Vostè és tan taxativa perquè jo
amb la informació que tenc no veig on ha llegit vostè que hi
havia perill. Vostè entén la diferència -si sap llegir i s i  té
comprensió lectora- entre “per tot això propòs prohibició
d’accés i precintar”? La diferència..., és que per si li vol dir,
“per tot això propòs la prohibició d’accés i precintar” la
diferència que hi ha entre actuació immediata o clausura de
l’edifici? Vostè sap la diferència que hi ha? No hi ha hagut en
cap moment una ordre de la Direcció d’Arquitectura que digui
prohibir i accés o precintar entrar a l’alberg. De fet, això és
interpretable, i jo ho interpret en el sentit, crec, de prudència
administrativa, que crec que ha de ser l’acció d’un govern o de
qualsevol acció administrativa, la prudència administrativa,
però no hi ha cap document, cap, i si no m’ho mostri, tendrà
més informació que jo, que digui que hi ha perill.

I que vostè digui això em sembla una irresponsabilitat, em
sembla irresponsable que una persona que no té coneixements
tècnics digui sobre un edifici que hi ha perill, és com si vostè
fa un diagnòstic de salut sense ser metge. No hi ha cap
informe, i des del 2017, perdoni, des del setembre del 2015
hi ha reunions periòdiques i permanents entre la Direcció
d’Arquitectura i l’Institut Balear de la Joventut.

Insistesc, s’ha fet feina fins ara, i vostè em demana més de
la passada legislatura que de la meva decisió, per la qual jo
comparesc ara, però..., vostè pot insistir perquè jo no era a la
presa de decisions, jo no sé què li passava pel cap quan prenia
les decisions la Sra. Francesca Tur, la Sra. Ruth Mateu, jo no
ho sé, jo venia aquí a explicar per què vaig prendre la decisió
política de clausurar, i vostè s’aferra a allò altre, pot seguir
fent-me preguntes i jo li contestaré.

I és ver que tal vegada la Sra. Tur feia altres feines de
caràcter polític, perquè era política. Mentrestant vostès del
2011 al 2015 l’única feina que feien era tancar serveis. 

Insistesc, a l’Alberg d’Alcúdia ni un euro d’inversió;
l’alberg de Palma, tancat. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, ens ha dit que l’avisàssim en consumir la meitat
del temps, ara du 7 minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, hauré d’accelerar, idò. Sra. Consellera,
relaxi’s, relaxi’s, jo crec que vostè ho ha fet bé, vostè, quan ha
tengut coneixement d’aquest informe d’abril, vostè ho tanca,
ho tanca, ho tanca, i ho diu clarament a la resolució que vostè
signa: “el propi informe del mes d’abril justifica el
tancament”. Vostè diu: “no hi havia perill”, no hi havia perill.
Està tancat, per què està tancat? Perquè hi ha perill, sí que hi
ha perill. Li volia dir més endavant, bé, vostè vol que li digui
ara, perquè vostè s’ha posat nerviosa perquè vostè no vol..., no
en va fer ni brot la Sra. Tur per accelerar les obres, no en va
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fer ni brot, ni va cercar cap via política, que hi és via decret
d’urgència, perquè els papers correguessin, perquè es varen
fer amb les llicències. 

Quan hi van el mes d’abril una altra vegada els tècnics el
primer que diuen és que s’ha deteriorat tota l’estructura, que
s’ha deteriorat la façana perquè no s’ha fet res durant aquests
anys i per mor d’això s’haurà d’ampliar el projecte, diuen que
el projecte que fan l’any 2017 no és suficient, que s’ha de
tornar fer un altre projecte perquè durant aquests anys s’ha
agreujat. Per tant, sí que s’hagués pogut fer molt més.

Han estat incapaços, inútils, per fer aquestes obres i
començar-les l’any 2017. A l’any 2018 no es va fer res. Vostè
arriba, es troba un informe, el primer que fa és tancar perquè
aquest informe diu: “aquestes deficiències -les deficiències
d’allà on hi ha els despreniments de façana- suposen un
possible perill de caiguda o despreniment de part del seu
material”. Això ho posa l’informe de dia 10 d’abril, però és
que vostè, a la resolució que vostè signa, crec que l’ha signada
vostè, posa Fina Santiago, dia 12 de juliol, que jo crec que ho
va fer bé vostè, eh!, crec que ho va fer bé, crec que va fer el
que havia de fer, la Sra. Tur fa mesos, i crec que és totalment
irresponsable no haver-ho tancat el mes d’abril, irresponsable,
perquè, com vostè diu i com vostè signa, hi havia perill, perill
de caiguda de despreniments de material que posen en risc la
seguretat i la integritat dels béns i de les persones.

Ara li faig una altra pregunta, al Consell de Govern del qual
vostè en formava part, des de l’any 2015 a l’any 2019, va tenir
coneixement d’aquest informe a l’any 2019?

Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Sra. Durán, si vostè considera que jo ho he fet bé jo venc
a explicar la meva decisió política, si vostè està d’acord que
ho he fet bé...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -deixi’m contestar-li, una pregunta rere l’altra. Per tant, si
jo ho he fet bé l’objecte de la meva compareixença per al
Partit Popular ja està realitzada, ho he fet bé.

I jo crec que, efectivament, amb un informe del mes d’abril
que no teníem previsió d’obres havia d’aplicar-se la prudència
administrativa i s’ha fet bé. 

Insistesc, el tema de la façana cada any es fa remodelació
de la façana perquè atesa la proximitat de la mar aquesta façana
necessita contínuament remodelació. I el que es proposava era
un projecte integral de canvi de material de la façana. No hi ha
hagut perill, perquè les zones on hi hagut despreniments
estaven acotades, Sra. Durán, no hi ha hagut perill. 

Insistesc, perquè a vostè jo li faig la informació i vostè no
la integra, troba que hi ha diferència d’un informe a l’altre?

Prohibició d’accés i  precintar a una..., a la necessitat d’una
actuació immediata? Vostè em pot continuar fent la pregunta,
però és que hi ha diferència d’informes, és que vostè no té cap
informe que digui que s’ha de prohibir l’accés i precintar
l’edifici, és que no el té aquest informe, no, no el té. En canvi
sí que..., -no, sí, sí...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... sí, no, no el té cap informe, no té cap informe que digui
prohibir l’accés i precintar, vostè té l’informe que jo li vaig
passar, que és una actuació immediata o clausura de l’edifici,
que són dos conceptes absolutament diferenciats. Per tant, si
vostès consideren que ho hem fet bé, doncs, s’ha fet bé.

Jo no record que en el Consell de Govern aquest informe
es passàs, és més, crec que és un informe..., no, estic segura
que és un informe que no ha de passar pel Consell de Govern,
en el Consell de Govern no es passa tota la gestió de les
conselleries, és impossible, és inviable, per tant, aquest
informe no es va passar, el mes d’abril, insistesc, abril de
2019, que quasi quasi no estava en funcions, però no es va
passar, però és que aquest informe no és obligatori passar-lo.

Sabíem, perquè així ho havia explicat la Sra. Tur, que hi
havia necessitat de reformes de l’alberg quan es discutien els
pressuposts, per això s’han fet les reformes que s’havien fet:
350.000 en inversió de cuina i menjador, 350.000; inversió en
mur i façanes d’una forma immediata 230.000, més un
increment d’obres de l’Institut Balear de la Joventut per temes
de manteniment de l’alberg. Això es troba a to ts  els
pressuposts de la passada legislatura, una millora a l’Institut
per a precisament millorar les instal·lacions de l’alberg. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Miri, vostè he vist, pel que ha dit, que no tenia cap tipus de
coneixement d’aquest informe, que vostè com a membre del
Consell de Govern no tenia cap tipus d’informe. Per què no es
va decidir suspendre el mes d’abril? Jo li dic, hi havia
eleccions, hi havia eleccions. Vostè a la seva resolució, a la
seva resolució, vostè em parla d’informe, que jo no tenc
informació, no sé què ha dit de la meva comprensió lectora,
no, ara mirarem la seva, a més d’un document que vostè signa,
no l’he signat jo, l’ha signat vostè. 

Bé, antecedents, punt 2, hi ha un informe de dia 10 d’abril,
parlen de l’informe de dia 10 d’abril, no parla de cap informe
de juliol, de dia 10 d’abril, i diu 3, punt 3, antecedents:
“l’informe esmentat justifica l’adopció de la mesura cautelar
de suspensió de l’activitat i tancament de l’edifici”. Per què no
es va fer el mes d’abril? Hi havia eleccions, Sra. Consellera,
hi havia eleccions, això és el que va passar. Vostè si hagués
estat la responsable de l’àrea l’hagués tancat el mes d’abril?

Gràcies.

 



14 ASSUMPTES SOCIALS, IGUALTAT I DRETS HUMANS / Núm. 2 / 30 de juliol de 2019 

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Sra. Durán, jo..., vostè em demana, jo ho hagués tancat el
mes d’abril? Depèn de la gestió que hagués fet tota la
legislatura i la informació verbal que tenia de la Direcció
General d’Arquitectura doncs no ho sé, jo no ho sé que hagués
fet el mes d’abril; ara, li puc dir una cosa, li puc dir una cosa,
que si jo sapigués que un alberg on enviam menors estava en
perill, estava en perill, sí que l’hagués tancat, però això no hi
estava en perill, no hi ha cap informe que ho digui de forma
taxativa, no hi ha cap informe que ho digui de forma taxativa,
-no, no, bé vostè només té aquesta informació de finalització,
i jo el que li he explicat...

(Se sent de fons la  Sra. Duran i Cladera de manera
inintel·ligible)

I jo el que li he explicat és tota una presa de decisions, tota
una informació que s’ha acumulat durant quatre anys, que fa
pensar que les persones han pres una determinada decisió, amb
la qual podràs estar d’acord o no estar d’acord, però que no és
arbitrària, i que la informació que tenen i la relació que té amb
la Direcció d’Arquitectura és molt diferent quan un informe
posa prohibició d’accés i precinte i un altre parla d’una
necessitat d’actuació immediata, és molt diferent.

La relació que hi ha amb la Direcció d’Arquitectura i amb
l’Institut Balear de la Joventut, que és intensa perquè es fan
moltes obres de l’alberg és diferent, i la informació verbal que
no es pot usar davant un judici o davant altres temes, és també
diferent. Els tècnics et diuen que aquest informe, la voluntat
d’aquest informe no era tancar, la voluntat d’aquest informe
era accelerar els procediments urbanístics, però això no ho
fan per escrit, perquè els procediments urbanístics són molt
lents, i a Alcúdia es realitzen de forma molt lenta, igual que a
qualsevol ajuntament. Però no hi ha hagut perill i pensar que
vostè, perquè hi havia eleccions no es va fer això, que això...,
per molt que afecti, Sra. Duran, afectava unes vacances, que
s’haurien pogut reconduir cap a una altra banda. No era una
situació de gravetat pública...

EL SR. PRESIDENT:

Insistesc, si em permeten, hem de respectar els torns de
paraula, és a dir, és vera que el Reglament diu que és una cosa
interactiva, però crec que es refereix més aviat que parlin un
després de l’altre.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Perquè ho vàrem considerar d’aquesta
manera, perquè no hi havia cap informe que digués, insistesc,
prohibició d’accés i precintar. Sí que hi era a la cuina. Entén
vostè que la relació entre les persones fa que la presa de
decisió sigui també diferent?

I que en tot moment la Direcció General d’Arquitectura va
acompanyar aquesta presa de decisions.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Santiago, vostè diu que no ho sap si hauria tancat el
mes d’abril, sí que ho sap, clar que l’hauria tancat, és que vostè
a la seva resolució, torna repetir i torna fer menció d’aquest
informe del mes d’abril, diu que el mateix informe justifica el
tancament, i diu que hi havia perill, perill de despreniments
que posen en risc les persones, menors d’edat, nins i nines que
anaven allà de vacances. Vostè ho hauria tancat, és clar que sí,
de fet està tancat i per què està tancat? Perquè vostè quan
s’assabenta i veu això, amb l’informe del mes d’abril, signa una
mesura cautelar de tancament.

Jo li deman, no li he sentit dir cap paraula ni una, perquè
vostè no sap que hi havia dins el cap de la Sra. Tur, no li he
sentit dir cap paraula ni una sobre per què no s’havien
accelerat les actuacions que s’havien de fer de manera
administrativa per tenir ara les obres començades i no li he
sentit dir ni una paraula sobre per què la Sra. Tur, perquè hi
havia eleccions el mes de maig, no decideix fer el tancament.
Li deman faci..., a més que sigui honesta amb mi, perquè jo a
vostè la conec una mica, li deman que sigui honesta, què
hagués dit vostè si s’hagués trobat aquesta herència d’una
consellera del Partit  Popular que no hagués tancat les
instal·lacions el mes d’abril? Què hagués dit vostè?

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Jo en relació amb l’herència crec que hagués estat més
combativa que la senyora... les diverses conselleres que han
passat per la Conselleria de Cultura, perquè si jo... hagués
estat més combativa, perquè si jo em trob una situació a la
qual vostè fa referència, de gener del 2016, que diu, les 40
fotografies que posa, tot el que vostè explica i hagués pogut
demostrar que del 2011 al 2015 zero euros en inversió, hauria
estat prou més combativa, això sí que li ho puc dir, hauria estat
molt més combativa del que ho varen ser les conselleries de
Cultura...

(Se sent la Sra. Duran i Cladera de fons de manera
inintel·ligible)

Em contestar-li una cosa rera l’altra? Hauria estat més
combativa, i crec que varen ser molt prudents les tres
conselleres de no denunciar que durant quatre anys el Partit
Popular va fer zero inversions, que ha produït que això
estigués en la situació que es varen trobar el 2015.

Si vostè  vol que la Sra. Tur vengui, té tot el dret de
demanar-la, és que vostè em fa parlar en nom de Francesca
Tur, jo a la presa de decisions de Francesca Tur no hi era, és
que no hi era, Sra. Durán. Jo li puc parlar del Consell de
Govern i de determinades coses, perquè vostè sap que són
secretes, però vostè vol parlar de Francesca Tur i jo no li puc
parlar de la presa de decisions i quins elements va tenir en
compte la Sra. Tur per prendre aquesta decisió. I vostè em pot
insistir, però jo no puc parlar en nom de Francesca Tur, vostè
pot entendre que jo no puc parlar en nom de la Sra. Tur?

 



ASSUMPTES SOCIALS, IGUALTAT I DRETS HUMANS / Núm. 2 / 30 de juliol de 2019 15

Jo el que puc veure amb la documentació que m’han
presentat, que hi ha, que és molt diferent la informació de la
Direcció d’Arquitectura quan prohibeix, a quan demana una
acció immediata, i puc suposar, puc suposar que ella va pensar
i que el seu equip va pensar que podien fer aquesta actuació
immediata, perquè en cap moment no varen tenir la prohibició
d’accés i de precinte. Jo ho puc suposar, però és que jo no hi
era a la presa de decisió, i vostè pretén que parli en nom d’una
persona que no som jo. Insistesc, ho pot seguir fent.

Jo he vengut aquí a explicar la meva decisió i la de l’equip
polític i vostè encara no m’ha fet cap pregunta, només m’ha dit
que hi està d’acord, idò fantàstic.

Vostè em diu que està d’acord, en relació amb el que havia
passat abans, del 10 d’abril, però en relació amb el que jo he
fet, vostè no m’ha fet cap pregunta, encara no m’ha dit si
considera que està bé o malament haver fet les intervencions
que vàrem fer, de telefonar, de convocar les entitats, si hagués
fet una altra cosa, per què no he fet una altra cosa i he fet
aquesta, cap pregunta en relació amb la presa de decisió de la
qual jo som responsable, tot en relació al 10 d’abril, no res
posterior al 9 de juny, o 3 de juny. Jo puc explicar les meves
decisions, la resta les puc suposar.

I per tant, si vostè considera que necessita una intervenció
més detallada, doncs jo no som la persona indicada.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Miri, vostès estan molt contents que s’hagi repetit una altra
vegada, per segona vegada el govern del pacte, vostès són el
govern del pacte, ho eren del 2015 al 2019 i ho són ara 2019-
2023. És clar que li deman què han fet del 2016 al 2019 per
no haver tancat l’alberg, clar que sí i vostè m’ha de contestar.
I és que vostè, perdoni, em sembla una actuació per part seva
com molt naïf de dir, “no, jo no sé què va fer la Sra. Tur”. Era
consellera com vostè i estava a una junta de govern, la Sra.
Francina Armengol era la presidenta del Govern, la Sra.
Francina Armengol ha pogut dormir tots aquests mesos, des
del mes d’abril fins al mes de juliol, tenint un informe que
deia que posava en perill, en risc, de despreniments, de trossos
de façana i vostè tot d’una que arriba tanca l’alberg. L’alberg
està tancat, està tancat perquè l’any 2016 que vostè em parla
d’un informe, en cap moment no deia que hi havia perill de
despreniments, l’informe de l’any 2016, m’ho he llegit tot, 90
pàgines i  l’he llegit tot, en cap moment no deia res a l’any
2016 que hi havia perill de despreniments, ara ho diu, a l’any
2019, és quan diu que, gràcies a la inacció, a la incapacitat, a
la inutilitat de gestió per part de la consellera, no s’havia fet
res durant tots aquests anys i s’havien agreujat, i ara és quan
diu aquest informe, li repetesc, “possible perill de caiguda de
despreniments per part del seu material que posa en perill les
persones”, i això és el que vostè signa, i vostè diu que aquest
informe justifica el tancament.

Però això, és clar, li deman a vostè, a qui li he de demanar?
És que vostè era consellera de la junta de govern, la Sra.
Francina Armengol és irresponsable, perquè, és clar, vostès
tenen un govern, un pacte, amb departaments estancs i la Sra.

Armengol es dedica a ser la presidenta, supòs que es deu
assabentar de la gestió de les àrees del PSOE, però no
s’assabenta, ni es deu voler assabentar de la gestió de les àrees
ni de MÉS, ni ara que tendrem en aquest nou govern de
Podem. Per tant, això em sembla una irresponsabilitat que no
s’hagués tancat.

No només això, a vostè li sembla bé que tenint aquest
informe a l’any 2019 es decideix no tancar el mes d’abril,
però es van posar les reserves de tot l’estiu, no creu almanco
si no es tancava l’alberg, no acceptar reserves per a aquest
estiu?

Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Sra. Durán, vostè em pot fer responsable de tota l’acció de
govern, de sanitat, d’educació, segons les seves conclusions,
troba que..., vostè si vol demanar a qualcú de sanitat, supòs que
no em cridarà a mi, demanarà la consellera de Salut, i si vol
saber coses d’Educació, demanarà al conseller d’Educació, per
molt col·legiada que sigui la presa de decisió. I vostè em vol
fer a mi ara responsable de les accions que va decidir una
consellera de la passada legislatura. És la primera vegada que
sent una reflexió d’aquestes característiques, que l’acció de
govern, que és solidària i col·legiada, tots haguem de donar
resposta al Parlament...

(Se sent de fons la Sra. Duran i Cladera de manera
inintel·ligible)

... -sí, sí, però no en el sentit de la presa de decisió, sí, sí en
som molt conscient, vostè no n’ha participat mai d’un Consell
de Govern, jo sí, i les decisions ho sé que són col·legiades i
solidàries-, però la presa de decisió, com es prenen les
decisions ha de venir de cada conseller, jo no la puc informar
a vostè de com es prenen les decisions a l’ib-salut, perquè no
em trob en el dia a dia, perquè no tenc tota la informació, Sra.
Duran.

Si realment la seva compareixença, la seva petició era per
què no s’havia de fer, per què no es va fer abans de juny del
2019, no era a mi que m’havia de demanar, i tota la seva
compareixença ha estat en relació amb l’anterior decisió de
juny del 2019. Vostè ha vengut aquí i no m’ha demanat res de
la meva actuació, res de la meva actuació, per què no ho varen
fer durant el 2015-2019? Què hagués fet jo el 2015 i el 2019?
Però de la meva decisió l’únic que ha dit és que està bé, que,
miri, em qued amb això, que el Partit Popular dóna suport a la
decisió presa el juliol del 2019, perquè la presa de decisió que
jo he fet just ha estat aquesta, per tant, ens quedarem amb
aquesta actuació. Gràcies.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sr. President, em reserv el temps per a la darrera
intervenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, ha parlat 14 minuts i 11 segons.

És el torn ara del Grup Parlamentari Unidas Podemos, si
en vol fer ús. Sí, Sra. Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom, bon dia
consellera. Les millores de les instal·lacions destinades a la
participació juvenil han de garantir la seguretat, l’adaptabilitat
i eficiència energètica. L’Alberg de La Victòria es troba
gestionat per l’Institut Balear de la Joventut de les Illes
Balears des de fa quasi vint anys.

La majoria del problema de l’Alberg és derivat per la
manca de conservació de l’edifici durant tots aquests anys.
Caldria saber quines actuacions varen fer els governs anteriors
davant la manca de conservació que han fet necessari el
tancament.

Sra. Consellera, a la seva explicació ha dit que s’han fet i
es faran obres importants en reformes, més de mig milió
d’euros a la legislatura anterior i més d’1 milió en aquesta.
També ha indicat que encara no hi ha un calendari establert.

La gestió de l’Alberg de La Victòria finalitza el 2023, si no
vaig equivocada, m’agradaria demanar quina previsió té el
Govern perquè continuï la gestió a l’Institut Balear a partir del
2023, comptant totes les reformes que es faran ara integrals
i que no perdem el termini en el 2023.

Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Sí, gràcies a la representant d’Unidas Podemos. Jo el que
li puc dir és que el segon pacte de progrés, durant l’any 2010,
2011, es va fer un projecte per reforçar la façana i per
modificar les teulades, el 2010-2011, segons pacte de
progrés; les teulades, que s’havien pràcticament remodelat
totes, es varen executar del 2011 al 2015, però el
procediment administratiu i tot el concurs s’havia realitzat
dins el 2010-2011, ara ho record de memòria.

Durant el 2011-2015 no es va realitzar cap tipus
d’inversió. I del 2015 al 2019 s’ha realitzat la inversió que ja
he detallat, de cuina, de façanes. Per tant, sí que hi ha hagut
inversions, justament durant els  pactes de progrés. A l’any,
insisteix, 2011-2015 no hi va haver cap tipus d’inversió,
perquè la voluntat, jo crec, del Partit Popular era, bé, en aquell
moment era en serveis públics la mínima expressió, de fet
l’Alberg de Palma el posa a la venda privada, que nosaltres el
recuperam per poder dur persones refugiades a la nostra
comunitat autònoma, i de fet, també hem d’instal·lar una
escala de seguretat perquè no la tenia, no? Això són models
polítics diferents.

En relació amb el conveni de l’alberg amb l’ajuntament, es
troba en vigor, es troba en vigor fins al 2023, si no el
denuncien cap de les dues parts, ara no record si es pot
perllongar dos anys o quatre anys, però jo el que he parlat amb
la batlessa d’Alcúdia, la voluntat és de fer conveni també a
llarg termini perquè ho segueixi gestionant l’Institut Balear de
la Joventut, i molt més si s’ha fet, s’hi farà una inversió per
part del Govern important en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. És 1  minut 15 segons que ha
utilitzat el seu temps.

La propera intervenció és per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, el Sr. Joan Manuel Gómez Gordiola. En voler.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Bon dia, gràcies president. Gràcies, consellera, jo vull
aprofitar els primers minuts per saludar i donar l’enhorabona
a l’equip de la seva Direcció General de Joventut i Família i a
la directora general o director gerent de l’Institut Balear de la
Joventut.

Miri, consellera, jo sí que començaré dient-li, i
m’agradaria que no només es quedàs això, que valor
positivament, des del meu grup parlamentari valoram molt
positivament la decisió que va prendre vostè el mes de juliol,
d’anunciar en roda de premsa i publicar un decret per
tancament temporal de l’Alberg de... de l’Alberg juvenil, a mi
m’agrada dir juvenil, d’Alcúdia de La Victòria. I li vull
reconèixer el tancament, perquè, independentment que siguin
infants o famílies, són persones, per tant, davant un dubte de
seguretat mínim, i aquí la subjectivitat que pugui dir qualsevol
informe, ha de ser tremendament dut a un canal d’objectivitat,
ha de dur a prendre una decisió la qual, evidentment, és
negativa, perquè suposa un tancament d’una instal·lació
referent, un tancament d’una instal·lació necessària, no només
per a les famílies i les persones, sinó per al teixit associatiu
de les Illes Balears, que es veurà afectat durant dos anys per
una instal·lació de les poques que tenim; aquesta comunitat
autònoma ha perdut instal·lacions, l’Alberg de la Platja de
Palma és una d’aquestes que es va perdre, per a la finalitat que
tenien en aquell moment vull dir, no?, i, per tant, la decisió
presa és una decisió encertada, però una decisió
desafortunada, lògicament, pel que suposa.

Miri, jo crec, consellera, que vostè no hagués... que vostè
hagués tancat la instal·lació el mes d’abril, jo crec que sí, si
vostè hagués estat la consellera competent, la conec a vostè
dins aquest àmbit, ha gestionat altres vegades la Direcció
General de Joventut, les polítiques de joventut i, sobretot, el
que sí conec és l’equip tècnic, tenc la fortuna de conèixer
l’equip tècnic que té l’Institut Balear de Joventut i la direcció
general, i sé cert que quan hi ha un mínim dubte de seguretat,
independentment que un informe pugui parlar d’un concepte
subjectiu com la immediatesa, l’hagués tancat. I l’hagués
tancat, fixi’s, consellera, l’hagués tancat com l’hagués tancat
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qualsevol gestor que tengui un mínim coneixement del que
suposa el procediment administratiu.

L’informe de la Direcció General d’Arquitectura, quan diu
que no reunia les condi... corregeixi’m vostè si he errat en la
interpretació del paràgraf que ha fet del que diu l’informe,
perquè el meu grup parlamentari no l’ha rebut: “no acompleix
els requisits mínims de seguretat”. Evidentment, no som
tècnic, evidentment no som arquitecte ni enginyer, però quan
un informe diu que no requereix, que no contempla els
requisits mínims de seguretat, estic ben segur, per les
infraestructures que detecta i les fotografies i l’informe que
fa el tècnic, estic ben segur que qualsevol hagués pres, o
almanco hagués plantejat aquest tancament.

Quan diu allò de les necessàries actuacions o la clausura,
en el procediment administratiu és una obra major; l’Alberg,
des que el rep l’Ajuntament d’Alcúdia, i llavors voldria fer una
referència a aquest conveni, quan el rep l’Ajuntament
d’Alcúdia es troba en una situació crítica, de fet, les
condicions, les que posen en el conveni, segons he llegit a la
premsa, en el 2011 diu que l’entrega, és a dir, diu que segueix
la gestió tot d’una que el rep, record que era el 2001, si no
vaig errat, el que diu és que es torni amb les reformes
necessàries per a aquest alberg.

El procediment administratiu, com deia, una obra major
d’un tràmit llarguíssim, per tant era impossible, consellera, era
impossible que es duguessin a terme immediatament aquestes
obres, no es podien executar de cap de les maneres. Si, a més
a més, és troba a l’indret on està ubicat l’alberg, i està en unes
condicions, no sé exactament si és una ANEI, però sí que és
una zona d’especial interès paisatgístic i amb nivells de
protecció, no només és impossible, això requereix reformular
convenis i  acords; arrossegam un conveni que on es troba
ubicat aquest alberg no és eficaç, i ens hi trobarem sempre que
per moure una rajola s’han de fer moltíssims tipus
d’actuacions, fins i tot a una obra menor. Llavors aniré a
aquesta part de recomanacions.

Miri, el meu grup parlamentari ja va anunciar en el debat
d’investidura de la presidenta Armengol que l’herència de la
presidenta Armengol o del Govern dels quatre anys anteriors
era de la presidenta Armengol i de l’equip de Govern,
consellera, i evident, vostè ha rebut una cartera de
competències amb un decret firmat per la presidenta
Armengol, on li dóna les competències a vostè de Joventut, i
transfereix aquestes competències a l’Institut Balear de la
Joventut i al mateix equip tècnic de l’Institut Balear de la
Joventut. Jo mai no li demanaré responsabilitat del que va dir
o va fer una consellera, però sí li he de demanar i li he d’agrair
o li he de criticar les actuacions que va fer la cartera d’aquesta
conselleria, perquè venen, l’informen els mateixos tècnics
d’aquest institut.

Permeti’m també, que consti que li digui que són
excel·lents tècnics i tenen molta preparació, perquè detecten
aquestes necessitats des de fa molts d’anys, petites i grosses.
I per aquesta comunitat autònoma no hi ha destinat mai, mai no
hi ha destinat el que necessiten les infraestructures de

Joventut i d’Infància, diré Joventut, Oci i Temps Lliure, per no
vincular-ho a Infància, que és una altra cosa, que necessitaven
o han tengut altres comunitats autònomes, cap govern, i jo he
participat a un, cap govern hi ha destinat i ens hem barallat tots
els responsables polítics de Joventut i especialment els
tècnics i treballadors en polítiques de Joventut, mai no hi ha
destinat el que corresponia no només en infraestructures, sinó
la promoció de teixit associatiu. La directora general sap
perfectament aquest debat que ve de molts d’anys, perquè ha
estat presidenta del Consell de Joventut i sap que és una
reivindicació del teixit.

Li diré, consellera, que, a part d’haver pres una encertada
decisió, li deman que en prengui unes quantes, i li faré una
sèrie de propostes. La primera és que quan vostè faci una roda
de premsa i doni informació, sap vostè que el que arriba és una
síntesi i, a més, els conceptes ambigus, per molt professionals
que siguin els periodistes que ho haurien de documentar, són
ambigus quan parlam de seguretat, quan parlam
d’infraestructures, quan parlam d’obra major; jo crec que vostè
hauria d’haver demanat la compareixença immediata, vostè, no
en el primer plenari del mes de setembre, sinó a la Diputació
Permanent.

Jo li agraeix, i el meu grup parlamentari suporta tot
l’informe cronològic que hagi fet, tenim més informació que
la que hem tengut mitjançant la premsa, insisteix, el meu grup
parlamentari no ha rebut la documentació que va sol·licitar.

Però també hem llegit a la premsa certes declaracions,
entre cometes, i molt breus, tal volta, un tant preocupants per
part del director de l’Alberg, i dic preocupants perquè que
digui que ara s’han fet..., hi ha més seguretat que abans, i és
ver, perquè s’han fet actuacions..., per cert, li vull dir que
aquests 600.000 euros que hi ha destinat li he de reconèixer
que són positius, necessaris i li diria que insuficients, però
reconèixer que s’han fet, i reconèixer que se n’hauran de fer
més, consellera, no només a l’alberg, se n’hauran de fer al
Campament de La Victòria, en tema d’accessibilitat, en tema
de seguretat, en tema de nivells geològics, és a dir, hi ha uns
problemes d’accessibilitat, i sobretot aquell famós búnquer
que s’ha demanat sempre que s’arregli.

Sap on hi ha el problema, consellera? El problema rau en
el conveni, l’Ajuntament d’Alcúdia va manifestar que no hi
havia la fitxa tècnica urbanística, no li  parl de les normes
subsidiàries, consellera, la fitxa tècnica urbanística. Sap què
diu el conveni, si no s’ha modificat? Que a l’ajuntament li
interessa el 50% de descompte per beneficiari dels alcudiencs
i de les alcudienques, legítim, em sembla haver assolit  un
acord legítim i, a més, beneficiós per als ciutadans d’Alcúdia.

President, li demanaria que m’avisi quan em quedin quatre
minuts, perquè faré tota la meva intervenció tota llarga, tota en
el primer torn.

L’ajuntament és el primer que s’hauria de preocupar donat
que feia les declaracions la batlessa que l’ha afectada el
tancament durant dos anys per als  alcudiencs, si la primera
interessada en la seguretat de l’edifici i que es facin obres que
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se sap que fa que arrosseguen, una llicència i una necessitat
d’acceleració  administrativa és la batlessa de l’Ajuntament
d’Alcúdia, no dic la batlessa, perdonau, e l consistori de
l’Ajuntament d’Alcúdia sigui el que sigui. No pot ser l’única
dedicació que tengui a un conveni l’Ajuntament d’Alcúdia
exigir al gestor, que és el GOIB, el Govern de les Illes
Balears, qui li entregui les instal·lacions en condicions o un
descompte.

Crec que hi ha hagut una falta d’interdepartamentalitat, hi
ha hagut una falta que aquesta comissió sigui molt més
operativa i que s’hi impliquin les administracions competents
i vinculades a aquesta millora. Hi ha la REAJ, també, hi ha la
xarxa... crec que encara l’alberg es troba a la Xarxa Espanyola
d’Albergs Juvenils; és un alberg on es visita, és un referent per
a molts de ciutadans europeus que venen a passar les seves
vacances, no només europeus, i extracomunitaris; és un
referent, i permeti’m que em preocupi per aquest tema i que,
a més a més, li deman que ho suporti i que ho reculli també a
les seves mesures d’immediata actuació, és un referent per al
teixit associatiu que es priva d’una d’instal·lació per dur a
educació, al lleure i en valors durant dos anys, consellera, és
un gran problema.

I sobretot és de les poques instal·lacions públiques que
permeten un preu públic accessible a molts de ciutadans.

Tenim una sèrie de problemes, no només de seguretat,
tenim uns problemes de recursos, tenim uns problemes, a més
a més, de llarga demora, són dues obres.

Passaré directament a demanar-li una sèrie d’actuacions i
m’agradaria que les agafàs com a propostes, insistesc, no em
recrearé en algunes relacions que s’han fet, jo sí que li agraesc
que hagi estat detallada amb el cronograma i em reporta prou
informació al meu grup parlamentari la interacció que heu
tengut amb el grup parlamentari que em precedia en la
intervenció.

Miri, consellera, li deman que revisi els protocols: el
protocol de seguretat, el protocol de funcionament de totes
les instal·lacions, no tan sols d’instal·lacions que gestiona el
GOIB, sinó d’instal·lacions que es varen transferir al consell
insular en l’àmbit d’oci i temps lliure. Crec que hi ha hagut una
homologació en la preocupació i en la seguretat i sobretot en
la inspecció, li deman que s’inspeccioni més, no per anar a
cercar l’incompliment de normativa, sinó per assessorar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, li queden quatre minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Li deman també que es faci un
inventari, una auditoria de seguretat i accessibilitat, aquí hi ha
un tema molt important d’accessibilitat, i li diré, més com a
usuari, d’accessibilitat i de seguretat en el trànsit de vehicles,
el mateix accés a l’alberg d’Alcúdia no té -no sé com es diu
ara mateix en català, quitamiedos-, i quan una persona baixa

allà amb manca d’il·luminació no serà la primera vegada que
hi ha hagut un accident, és a dir que mirin una integral en tema
de seguretat i accessibilitat, i senyalització, també és molt
important.

He d’agrair, i em vull sumar al seu agraïment, el que ha fet
la Comandància General de Balears en donar suport, com ha
fet altres vegades, en facilitar immediatament recursos
humans i materials, un suport en instal·lacions juvenils, ho dic
en instal·lacions juvenils.

Li he d’agrair també a la presidenta Armengol que en el seu
decret, de les coses que li puc agrair i manifestar, que hagi
vinculat les polítiques de joventut a una conselleria vinculada
amb polítiques socials i de serveis socials, tot i que la política
cap als ciutadans és social; li diré per què, perquè vostè
aplicarà un decret d’urgència en mesures de serveis socials la
qual cosa permetrà, el que no va fer la consellera Tur, que ho
podia fer, independentment que no fos a la conselleria, que és
aplicar aquest decret per accelerar-ho.

Li demanaré també que faci cas a to ts  e ls informes, de
paraula o escrits, que els treballadors de l’IBJove han
traslladat als seus directors i a les seves directores generals en
matèria de necessitat, i faci un marc i un catàleg general a llarg
termini de les necessitats de les instal·lacions juvenils.

Li demanaré també, consellera, que tengui present el
perjudici que ha suposat a les associacions juvenils perdre una
instal·lació i que pensem en les entitats juvenils com a entitats
de dret d’utilitat pública, d’utilitat pública, i que també tracti
de donar una sortida al suport d’instal·lacions que afavoreixen
la resta d’associacions, que les posin a disposició perquè
puguin ser també accessibles i se’ls ajudi a posar-les en les
condicions de seguretat i d’accessibilitat, com em consta que
no ha dit, i altres tenen instal·lacions que necessiten d’un
suport per poder aportar-les al servei dels joves, de les entitats
i de les famílies.

Jo li deman que faci tots els esforços possibles perquè no
obrim el 2021, perquè puguem obrir el 2020, i li demani a
l’ajuntament que faci la voluntat de manifestar la seva batlessa,
es facin actuacions immediates i es posin en l’interès que
haurien de tenir com a titulars de la instal·lació; ja m’agradaria
que no l’hagués donada mai, que se l’hagués quedada la
comunitat autònoma, és un interlocutor i l’únic actuant en
aquest sentit, no?

Aleshores, vull concloure dient, reiterar l’encert de la seva
decisió, crec que va arribar tard, crec que s’hauria d’haver
tancat, evidentment, el mes d’abril, pel perjudici donà, perquè
tenia reserves que anaven entrant.

Al meu grup parlamentari el tendrà al costat aquest govern
en aquesta línia del que li he esmentat, m’agradaria que es
quedés amb les propostes d’actuació, té  vostè dues
comissions importants: la Comissió Interdepartamental de
Joventut i única (...) amb el conseller de Joventut, els escolti
consellera, els escolti perquè en saben d’això, perquè
traslladen una inquietud de les entitats, no només de les
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persones, és a dir, la directora general, el director general de
Família, d’Infància i, a més, de Joventut, que bé, però escoltem
el teixit associatiu que és que fa 40 o  50 anys que empra
aquestes instal·lacions. I, per favor, pensi, com li he dit abans,
en el campament de La Victòria i en la resta d’instal·lacions
que empren..., que són competència de gestió dels consells
insulars.

Moltes gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Bé, gràcies. Gràcies al representant del Grup Ciutadans
que valori positivament la decisió encertada. Miri, jo, vostès
insisteixen que possiblement l’abril s’hagués hagut de prendre
la mateix decisió que vàrem prendre el juliol; jo tenc una dada
que l’he exposada i que crec que ens ha de fer pensar, no? El
10 d’abril de 2019 un cap de secció, un cap de servei i un cap
de departament signen que s’ha de fer una actuació immediata
o cautelar a l’edifici de la Direcció General d’Arquitectura i
Habitatge, amb aquest informe es fa una reunió conjunta a
l’Institut Balear de la Joventut, conjuntament a la direcció, i a
aquesta reunió es decideix que del projecte integral de
4.600.000 euros es faci un projecte més petit per modificar
la façana, l’escala i l’alberg; en aquesta reunió hi són aquests
representants i no diuen en aquesta reunió que això s’ha de
tancar, el que fan és que es comprometen ells mateixos a fer
un projecte per passar de 4.600.000 a aquests 465.000 per
modificar l’escala, la façana i l’ascensor. Són els mateixos, en
aquesta reunió són els mateixos que el 12 d’abril..., que el 10
d’abril firmen això, que acorden que es pot fer més petit. 

Per tant, si hi hagués hagut perill en aquesta reunió aquests
tres tècnics haguessin dit, tancau; això no s’ha produït, no es
produeix. Per tant, crec que amb aquesta informació l’anterior
equip pensa que des de 2017 a veure si és possible s’haurà fet
el que vostè diu, tot el procediment de modificació de fitxa
urbanística, etc., per poder-se fer les obres; però són ells que
decideixen d’un integral a un petit, els mateixos que firmen
això el 10 d’abril i de fet fan la proposta, aquesta proposta, i
la lliuren el 26 de maig, són els mateixos que firmen el 10
d’abril. Per tant, tot això que hi havia perill no és cert perquè
sinó aquesta gent hagués dit, tanc, m’entén? 

Hi insistesc perquè la representant del Partit Popular
també..., i jo crec que és important aquesta informació perquè
són els mateixos tècnics, perquè no hi havia perill perquè si no
els tècnics aquests haguessin dit...

(Se sent com la intervinent pica les mans com a
manifestació de pressa, d'urgència)

... escolta, tancau, eh! I no ho diuen, es comprometen a fer
l’informe. El que passa és que nosaltres quan arribam a juliol
i veim que s’ha fet l’informe, s’ha fet el geotècnic, però tota
la part urbanística no s’ha fet deim, escolta, tanquem per
prudència. Perquè, a més, juliol i agost és quan hi ha més gent
allà, el mes d’abril i el mes de maig no hi ha tanta gent, el mes
de juliol i el mes d’agost hi ha més gent allà; si hi ha més risc

és quan hi ha més ús. Total, s’havia de tancar aquest alberg,
aquest alberg l’octubre o novembre s’havia de tancar perquè
s’havien de fer aquestes obres, l’únic que he fet és accelerar...,
reduir, sí, escurçar els terminis o allargar els terminis de
tancament. 

La compareixença immediata ho vàrem valorar, és veritat
que ho vàrem valorar, possiblement hagués estat més encertat
demanar-la nosaltres que un grup parlamentari, a efectes
pràctics hagués estat el mateix, quan se’m va demanar per part
del Parlament si tenia qualque emperò a fer-la el mes de juliol
vaig dir que no, que amb tota la rapidesa que poguessin. 

Vostè no ha rebut el tema de les preguntes perquè hi va
haver una petició per part del Partit Popular que fora dels
conductes normals se li enviàs la documentació, no vaig tenir
cap problema, però clar, a nosaltres ens va arribar la petició
d’informació oficial el dijous passat perquè sabíem pels
mitjans de comunicació que vostès l’havien sol·licitada,
perquè estàvem en una situació de..., de..., bé, hem dit com
Diputació Permanent. Jo esper, nosaltres la vàrem enviar ahir
a Presidència, que entre aquesta setmana o l’altra la rebin.

El pressupost no serà de 400.000, el pressupost ja
s’aproxima a 1,5 milions perquè aprofitant que fèiem aquest
tancament ja no seran aquestes mesures de seguretat sinó
també seran temes de canonades, també seran temes
d’electricitat; efectivament, tot el que puguem fer
d’accessibilitat, aquest ascensor, i tot el que puguem fer. 

Estic d’acord amb vostè que aquest conveni podria
implicar una millor implicació per part de l’Ajuntament
d’Alcúdia, per tant, tenim temps de revisar-ho, vegem si es pot
millorar.

I, efectivament, no només són les mesures subsidiàries
sinó també aquesta fitxa tècnica urbanística que, a més, els
tècnics aprofitant que es feia la modificació no només la varen
acotar al que era l’alberg sinó que varen anar més allà, fins a la
costa; per tant, encara ho han fet més complicada tota la
modificació urbanística. Per tant, hem d’acollir-nos a aquest
decret perquè si no ens acollim a aquest decret això serà molt
llarg.

S’han revisat els protocols, s’han revisat els protocols
durant aquesta legislatura, segurament sempre s’han de
millorar, però també li  he de dir que s’han completat els
sistemes de detecció, d’extinció, d’alarmes i plans
d’autoprotecció. S’han fet assajos de com s’ha d’actuar en una
situació d’emergència, cosa que tampoc no s’havia fet, i sens
dubte els protocols de qualsevol tipus s’han de millorar.

Recollim totes les propostes que ens fan, són propostes de
legislatura. Ens agradaria molt que l’any 2021 aquest alberg
estigués funcionant amb totes les mesures de seguretat, farem
feina per a això. Ja dic des d’aquí que tenim una administració
que és molt garantista, però molt poc eficient i molt poc
eficaç, és un tema que crec que com a Parlament i com a
polítics l’hem de plantejar perquè feim una administració que
és molt complexa i molt difícil que s’accelerin processos en
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situacions d’aquestes característiques. I també ens agradaria
acabar la legislatura amb més places d’alberg, hi estam
explorant possibilitats, perquè tenim poques places d’alberg
per a aquesta comunitat autònoma, que a més és una comunitat
autònoma turística que només atreu i que si volem apostar per
un altre tipus de turisme seria absolutament interessant.

Escoltar les entitats? Sens dubte, als que saben, que són els
tècnics, i escoltar les entitats que tenen la sensibilitat i tenen
el coneixement, no? Per això, aquest govern, o el passat
govern, i aquest és una continuïtat, va posar en marxa el
Consell de la Joventut, que va ser derogat pel Govern Bauzá,
no? Per tant, nosaltres amb el plantejament que vostè fa hi
estam d’acord en bona part i esperam coincidir en aquests
temes als quals vostè fa referència.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

President, només vull demanar, no sé si em queda qualque
segon?

EL SR. PRESIDENT.

Sí, sí.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Si em queda qualque segon vull afegir unes altres
propostes que havíem fet dins la línia del perjudici que s’ha
pogut crear amb aquest tancament -insistesc-, tancament
necessari, que es valori ampliar el servei i les instal·lacions
del campament a la temporada màxima que es pugui fer; jo li
propòs que sigui l’abril o l’octubre per a les entitats amb
personal i amb els majors recursos possibles. Insistesc, les
entitats tenen un lloc menor i especialment un alberg a la
temporada que no és d’estiu per anar-hi com a instal·lació. 

També una cosa, consellera, quan..., per què li he dit allò
del mes d’abril? No per..., jo no he parlat..., crec que no he dit
res de perills, la paraula perill no sé si consta a la meva
intervenció, jo el que li he dit, he citat i he parafrasejat el que
ha dit l’informe d’Arquitectura...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, s’ha passat ja molt de temps.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... no reuneix les...

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies. Sí, ahir vàrem tenir una reunió amb les entitats i
amb les empreses que es dediquen al tema de gestionar tot
aquest tema d’oci i temps lliure per a joves i infants i una de
les peticions que ens varen fer és que atès que el campament
té un termini més curt, l’alberg que per..., que el 2020, i
sobretot el 2020 si és necessari el 2021, s’allargàs el termini
de campament; jo crec que no hi haurà cap problema
d’allargar-lo a principi d’any com a final d’any per possibilitar,
perquè aquesta sí que també ho tenim clar, de la mateixa
oferta, no? En aquests moments tenim una oferta que està al
voltant de les 310, 320 persones a l’acampada, quan
normalment són 198, si no record malament, 192 o 198 o a
qualque moment arriba a les 200, però ho tenim autoritzat fins
a 340, per tant, ho podríem ampliar més. Mirarem,
efectivament, d’allargar a principis d’any i a final d’any. 

No, jo li deia..., vostè, no ha fet referència a abril, però jo
sí li feia referència a l’informe d’abril perquè per a mi és
substancial, vull dir, els arquitectes que firmen l’informe
d’abril es comprometen a fer el projecte a una reunió, i el fan,
no diuen que s’ha de tancar. Per a mi és cabdal perquè, com
diu vostè, si no feim cas als que en saben, doncs, ho tenim
difícil els polítics; què passa?, que després el concepte com
és subjectiu el mes de juliol i veim encara que no hi ha un
calendari amb previsió d’obres, per prudència administrativa
i atès que a més hi havia una ocupació important el mes de
juliol i agost, prenem aquesta decisió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. La propera intervenció és del Grup
Parlamentari VOX-Actua. Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí, buenos días, consellera. Querría empezar recordando
que usted dice que, bueno, que usted no tenía responsabilidad
en el anterior gobierno. Yo quiero recordarle que las
decisiones de los gobiernos -creo que no haría falta, pero
bueno, lo voy a recordar-, las decisiones de los gobiernos a
parte de colegiadas, son solidarias en cuanto a la
responsabilidad. Por lo tanto, usted sí era responsable de lo
que se estaba acordando en el anterior gobierno.

Dicho esto, usted ha empezado su intervención diciendo
que el 24 de septiembre de 2015 tiene el primer informe que
habla de falta de mantenimiento durante la legislatura 2011-
2015, eso está muy bien porque así usted le echa la culpa al
gobierno anterior, que había falta de mantenimiento durante la
anterior legislatura que era de otro partido distinto el
gobierno, pero lo cierto es que usted tiene conocimiento de
este informe, que dice que hay que hacer actuaciones en la
fachada y en las vías de evacuación en el año 2015, ustedes
como gobierno tienen conocimiento de esto.
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Yo creo que si desde 2015 conocen los defectos y saben
que falta una escalera de incendios y que hay un peligro de
desprendimiento de la fachada, bueno, ¿qué ha cambiado desde
entonces? Dice que no hay peligro, ¿entonces por qué se
cierra?, ¿qué ha cambiado desde 2015?, ¿qué hecho nuevo? Y
no me conteste que ahora hay un informe de unos técnicos,
porque el informe de los técnicos no incide en que haya un
peligro real o no, lo que incide es el edificio en sí, como se
encuentra. Y lo cierto es que usted misma ha dicho que hoy
por hoy hay menos peligro que en 2015. Entonces esto quiere
decir que ustedes han tenido niños expuestos a peligro durante
estos cuatro años. Es una auténtica irresponsabilidad.

El motivo urbanístico, un motivo urbanístico tampoco es
un motivo que altere los elementos del edificio en sí. Yo he
sido gestora de edificios públicos y le puedo asegurar que si
a mí me dicen en un informe que falta una vía de evacuación y
que hay peligro de desprendimiento de una fachada, yo cierro
el servicio, no necesito que un arquitecto me diga que hay que
cerrar el edificio, sino que dejo de dar ese servicio. 

Por tanto, no sé, usted dice que los técnicos no dicen que
se clausure hasta ahora y que se prohíba el acceso hasta 2019.
¿Le está trasladando usted la responsabilidad a los técnicos de
que el govern decida o no decida abrir un albergue y dar ese
servicio?, porque una cosa es lo que los técnicos digan sobre
un edificio y otra cosa es la actividad del albergue. Ustedes
como responsables últimos de la actividad, como políticos,
tienen que cumplir una serie de normativa, entre ellas también
la prevención de riesgos y la normativa de evacuación, que no
estaban cumpliendo.

¿Usted cree realmente que el máximo responsable político
de mantenimiento del albergue no tiene capacidad para
clausurar el edificio, sabiendo en 2015 que hay peligro de
desprendimiento de fachada y no se cumple la normativa de
evacuación porque no exista un informe técnico que diga que
hay que cerrar el edificio? ¿Necesitan tener un informe
técnico de arquitectos que digan que el edificio ya es
inhabitable y que hay que cerrarlo para tomar esa decisión? No
es necesario, ustedes podrían haberlo hecho antes. Me
gustaría que me contestara todo esto.

Y también por último, otra pregunta, usted ha dicho que
hasta el verano de 2021 no estará listo, nosotros
consideramos que muy probablemente será más tarde, creo
que es usted muy optimista, dada la situación urbanística
actual y de inseguridad jurídica que hay y los retrasos que hay
sobre todo el tema urbanístico en los diferentes
ayuntamientos de las islas. En cualquier caso, ¿qué otras
alternativas tiene la conselleria para dar respuesta a la
demanda de las familias de este tipo de servicios?, porque está
claro que habrá más de mil usuarios que hasta ahora están
demandando este servicio que no podrán hacer uso de él.

Muchas gracias.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

A la representant de VOX. Per suposat que necessitam
com a polítics un informe tècnic per justificar una clausura
d’un edifici, no pot ser arbitrari, no pot ser arbitrari. Vostè
com a gerent d’edificis públics, com a gerent que té un càrrec
tècnic supòs, ho pot fer, però un polític en base a què tanca o
obri un edifici, si no és en base a informes tècnics. És que si
no, l’arbitrarietat seria molt ampla, no, no, és que
l’arbitrarietat seria molt ampla. Jo no tenc ganes que aquest
edifici antic funcioni i el tancaré, en base a què? L’arbitrarietat
en política ... vostè veig que és de màniga ampla. Clar que
necessitam els polítics informes tècnics per prendre
decisions d’aquestes característiques.

Vostè creu que aquesta compareixença hauria estat la
mateixa si jo no hagués tengut aquest informe? Vostè
m’hagués demanat i en base a què tanca vostè un servei públic.
Vostè m’hauria fet la pregunta contrària, en base a què vostè
tanca un servei públic que funciona, fins ara ha funcionat, en
base a què, per estalviar pressupost, per estalviar-se doblers,
per estalviar-se maldecaps? Clar que un polític necessita
informes tècnics per al tancament d’aquests serveis públics
que fins ara estaven funcionant. 

Ho sé i ho he dit jo, que les accions del govern són
solidàries i són compartides, ho he dit, no m’ho ha dit vostè,
jo ja ho he dit. El que els vull dir és que una vegada explicat
tres o quatre vegades que crec que la decisió que va prendre
quina va ser, jo no puc insistir més ja, perquè jo no era en
aquella presa de decisió. Jo crec que amb la relació que (...) la
Direcció General de Joventut a través de la conselleria i la
Direcció d’Arquitectura, es va prendre una decisió a mesura
que es veien les dificultats per poder fer l’obra, que el 2015
com vostè diu, s’era més optimista que a l’abril del 2019 i que
a mesura que es veien les dificultats, les decisions es
modificaven. 

Igual que jo, amb això estic d’acord amb vostè, crec que
pecam d’optimisme dir que l’abril de 2021 estarà obert. Farem
tot el possible, però també ho he dit, l’administració és molt
complexa i tal vegada el 2021 no pugui ser, farem tot el
possible, perquè sabem l’ús i la necessitat d’aquest tipus
d’albergs a la nostra comunitat autònoma. I, per tant, jo
assumesc la responsabilitat del tancament, puc explicar, puc
compartir amb vostè tota la informació que jo he pogut parlar
amb l’antic gerent, amb la consellera, de la presa de decisions,
el que no puc és anar més enllà, perquè jo no era a la presa de
decisions. Per a mi és important allò que ja li he explicat al
representant de Ciutadans, els mateixos tècnics que a l’abril
emeten un informe, es comprometen a fer un altre projecte.
Per tant, no veuen que hi hagi perill, és que no hi ha perill. Hi
ha un perill a la cuina i són taxatius, insistesc, tornaré repetir
la paraula, ara no trob l’informe, però parla de tancament,
“prohibició d’accés i precintar”.

Això en cap moment no ha passat, si vostès ara van a
l’Alberg de La Victòria veuran que és un edifici sòlid, que no
hi hagut cap tipus de perill. Cada vegada que hi ha un

 



22 ASSUMPTES SOCIALS, IGUALTAT I DRETS HUMANS / Núm. 2 / 30 de juliol de 2019 

despreniment s’acota la zona, igual que passa amb altres
edificis públics i edificis privats. I no perquè una façana d’un
edifici fins i tot privat, ja no públic, que hagi estat valorat pel
Col·legi d’Arquitectes o per un arquitecte que digui que
l’estructura és sòlida, no es buida als inquilins o als
propietaris, s’acota la façana perquè ningú no pugui passar.
Igual que quan es fa una obra enmig del carrer, s’acota la
façana perquè si hi ha despreniments es protegeixi als
vianants. I això és el que ha passat en temes de façana.

El perill -insistesc- és una segona escala, hi ha l’escala
d’evacuació que està funcionant i que a més a més, com que hi
ha moltes més places que es gestionen, perquè crec que n’hi
ha 210 i només se’n gestionen 100 i busques, es col·loquen a
plantes més baixes. Per tant, no hi hagut perill -insistesc-, crec
que és demagògia dir que en aquests moments hi ha hagut
perill. Som solidària amb les decisions preses a l’anterior
govern, el que passa és que vostès em demanen una
puntualització, vostè no, però la representant del Partit
Popular en la presa de decisions que jo no puc contestar
perquè no hi era. I assumesc la responsabilitat del tancament. 

I en aquest sentit crec que he contestat totes les seves
preguntes.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí, gracias, Sra. Santiago. Usted me dice que no tenía usted
un informe, que usted necesita un informe para poder cerrar
un servicio, pero es que usted ha dicho nada más comenzar su
intervención, que tenía un informe el septiembre del 2015,
que decía que había fallos de mantenimiento y que había que
hacer actuaciones en la fachada y en las vías de evacuación. 

Entonces sí que tenía usted un informe, no es necesario
que ese informe diga, cierre usted el edificio, si ya el informe
dice que faltaban vías de evacuación, que no estaba
cumpliendo la normativa de evacuación, de prevención de
riesgos, yo creo que es suficientemente importante como para
no dar este servicio, que estamos hablando además de niños,
se lo quiero recordar.

Sra. Santiago, por mucho menos se han cerrado negocios
en estas islas, por qué los particulares soportan todo el peso
de la ley cuando se trata de seguridad y se clausuran
restaurantes, se clausuran comercios, se clausuran hoteles y
en cambio el gobierno, el propio gobierno no es capaz de ver
los peligros y cerrar cuando es necesario.

Muchas gracias.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

A veure, setembre de 2015 hi ha un informe on es detallen
les patologies de l’edifici, les necessitats de millora, però no
hi ha cap informe dels mateixos tècnics que demanin que
aquestes patologies suposessin el tancament, això no existeix,
no existeix. Només existeix -insistesc- el de juliol de 2017 de
la cuina i després aquest d’abril que parla d’actuacions

immediates, o clausura de l’edifici. A l’informe de setembre
de 2015 no hi ha cap ordre de tancament, ni cap advertència,
és que no hi és. I a més a més es dóna la casualitat que
s’aconsegueix la llicència d’activitats  l’any 2015,
s’aconsegueix la llicència d’activitats d’aquest alberg l’any
2015, crec que és de novembre de 2015. Per tant,
s’aconsegueix aquesta llicència d’activitat quasi al mateix
temps que es fa i és després d’aquest informe que s’aplica una
normativa posterior al de les mesures de seguretat.

Per tant, jo crec, i és una creença perquè jo  no era a la
presa de decisió, que l’anterior govern, o el responsable,
l’equip polític de la conselleria responsable d’això, tot i que
les accions siguin solidàries i conjuntes, va prendre la decisió
que considerava oportuna, a mesura que tenia informació i a
mesura que podia aplicar. Que haguessin estat unes altres?
Segurament sí, no ho sé, jo això no li ho puc dir. El que passa
és que jo no li puc explicar en detall per què es prenen
aquestes decisions, les puc suposar en relació  amb la
informació que tenc, que fins l’abril de 2019 no hi ha aquesta
petició de tancament i tot i aquesta petició de tancament, els
mateixos tècnics acorden fer una proposta de fer una petita
intervenció, no hi ha cap informe de tancament. I jo crec que
la decisió de juliol de 2019, amb aquest informe hauria pogut
seguir tenint obert, però jo per prudència vaig valorar que
s’havia de tancar, perquè a més a més hi havia en aquest
moment un ús massiu de l’alberg. No és el mateix maig, que
agost o juliol. I per prudència vaig considerar que allò oportú
era el tancament, però no hi havia una ordre, no hi ha en cap
moment prohibició d’accés i precinte.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sra. Santiago, yo le felicito por su decisión, creo que es la
correcta, el cierre de este albergue, pero también me gustaría
preguntarle si no cree usted que este albergue debería estar
cerrado mucho antes, sabiendo ahora cuál es su criterio en
cuanto a la seguridad de los niños, sabiendo usted que existía
este informe desde el año 2015 y que no se clausuró. Si usted
hubiese sido la responsable, ¿no lo habría clausurado
también?, porque de hecho usted misma ha dicho que ahora es
más seguro que antes.

Gracias.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

És més segur ara que abans per totes les obres que s’han
fet des del 2015 a abril de 2019, és més segur, s’han fet les
cuines, s’ha fet la terrassa, s’estan fent to ts els temes
d’aparcament, s’han instal·lat detectors de fum, detectors de
foc, és més segur ara que el 2015, no per l’informe d’abril de
2019, sinó per tota l’obra feta.

Vostè em demana si jo hagués tancat l’abril de 2019. Jo
amb la informació que tenc li hagués donat una oportunitat a
no tancar-ho, és que posar-se a abril de 2019 és complicat,
m’entén, per què? Perquè des de setembre de 2015 s’havia
estat fent feina contínuament per no tancar-ho. Aquesta és la
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diferència tal vegada d’arribar i tal vegada amb la fredor dels
papers, prendre la decisió. Però quan tu has dedicat esforços,
pressuposts, temps des del 2015 a 2019, per evitar e l
tancament i fer millores, has modificat la cuina, has modificat
l’aparcament, has modificat to tes les instal·lacions de
detecció de fum i has fet protocols d’intervenció en cas de foc
i has fet molta feina i tens aquest informe per escrit i a més a
més treballes amb els arquitectes que no et diuen que això ho
has de tancar, idò encara tens esperança.

Jo crec que aquesta empatia en tot aquest procés no la vaig
tenir i vaig poder prendre una decisió més freda segurament,
però jo no sé què hauria fet l’abril del 2019 si hagués estat
treballant per evitar això des de juny de 2015. Aquesta és
l’única resposta que jo li puc donar amb la informació que
tenc. No sé, jo insistesc, amb la fredor dels documents, crec
que el juliol del 2019 s’havia d’haver tancat aquest alberg, i és
el que venc a defensar en aquesta comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ha utilitzat 5 minuts amb 7 segons.

És el torn ara del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES. Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí gràcies, Sr. President. Només fer una introducció, crec
que aquest sistema de compareixença no serveix per res, estic
més d’acord en el sistema tradicional, duim dues hores, ja han
fugit els mitjans, la majoria, gràcies als que queden, i crec que
n’haurem de tornar parlar, perquè en lloc d’anar endavant,
anam enrere.

Sra. Consellera, gràcies per la seva compareixença. Jo no
tenc cap dubte que l’edifici s’havia de tancar, però la nostra
compareixença avui, gràcies a la petició del Partit Popular, va
per un altre camí. L’any 2011 el govern es compromet a voler
gestionar l’alberg de La Victòria, amb tot un seguit de
conseqüències que són clares en els punts 4, 5 i 6 del
document que signen dia 4 de maig de 2011; al 4, es
comprometen a mantenir i millorar les infraestructures i les
instal·lacions dels immobles; a l’altre, l’ajuntament autoritzarà
a l’Institut IB Jove a dur a terme totes les obres i les millores
necessàries per aconseguir un funcionament òptim de les
instal·lacions i l’adaptació a la normativa sectorial vigent, amb
el coneixement previ de l’ajuntament i la concessió de la
llicència municipal oportuna; i al 6, les obres i millores que es
duguin a terme a l’immoble seran a benefici de la instal·lació
i no podrà reclamar cap quantitat el govern. Per tant, això
comença en el segon pacte de progrés, al final realment del
segon pacte de progrés.

Dit això, jo crec que vostè s’està trobant, Sra. Consellera,
el Govern s’està trobant amb la realitat que pateixen dins les
carns qualsevol ciutadà d’aquesta terra quan ha de tramitar una
llicència i l’únic que vol veure El Pi és si vostès han demanat
totes les mateixes coses o han complit amb les mateixes

coses que demanen a un ciutadà. Jo tenc clar que hauria tancat
l’alberg molt abans, tenint coneixement d’això, clarament. 

I vostè diu, així que serà molt llarg i jo trob que ha estat
molt ràpid amb les llicències que els han donat per fer les
primeres reformes, ràpides no, rapidíssimes, rapidíssimes. I
lògicament vostè està anunciant que per a la reforma
important, que fa referència que no hi ha fitxa tècnica-
urbanística, que es coneixia, vull pensar que els tècnics ho
coneixien, perquè vostè no té per què conèixer-ho, l’any 2011,
sabien que havien de fer una modificació de normes i avui no
estam pendents de l’Ajuntament d’Alcúdia, avui estam
pendents de la modificació que està en el Consell Insular de
Mallorca, cosa que molts hi tenim coses i dorm, i  dorm, i
dorm, i dorm, com els ossos. Clar, i vostè diu, com que això
dura molt, mirarem d’agafar la Llei de sanitat i educació i
serveis socials, i jo que la vull per reformar el restaurant i jo
que la vull per reformar al cafeteria i jo que la vull per
reformar el meu habitatge. Per tant, jo crec que han de jugar
amb les mateixes normes, han de patir molt, els ha de costar
i tal vegada faran una compilació de normatives d’una vegada
per totes i deixarem d’emprenyar, i perdonin l’expressió,
perquè és així textualment, la societat que per moure un paper
hi perds la il·lusió i moltes vegades la inversió, i vostès estan
en aquest punt i de passada hi ha un servei públic aquí que
donàvem a La Victòria, quedes fatal amb un fester de gent i
pareix que el patiment del govern és molt superior als dels
altres, no, no, no, és el mateix perquè a Balears hi ha milers de
persones que estan esperant permisos per poder tirar endavant.
Aquesta és la primera qüestió.

L’altra qüestió que m’agradaria demanar-li, vostè sap que
hi ha un informe de dia 8 de setembre de 2015 que per a mi és
la clau de tota aquesta història, és a dir, és un informe que...,
que es fa dia 8 de setembre de 2015 i dia 24 del mateix
setembre de 2015 es demana col·laboració tècnica al
departament d’Arquitectura en base a aquest informe que diu
ell. Aquí plou, eh!, això està fotut!, i això és 2015. I quan vas
avançant com que no saps què ha passat el 2015, el 2016, el
2017 i vas avançant i vas tenint petites coses d’adones que dia
23 de febrer de 2018, que han passat dos anys i molts de
mesos d’aquest setembre de 2015, resulta que l’arquitecta
Pilar González aconsella que atès que s’està redactant el Pla
de reforma integral de l’alberg, i això vol dir per a aquells que
hem estat a un ajuntament i hem hagut de gestionar aquestes
coses, vol dir que vostès ja s’han assabentat que amb la
llicència que demanaven és impossible poder treure llicència
i que han de preparar una modificació de la fitxa perquè no
existeix, ni quan era de l’Estat l’alberg, i que tot això durà una
tramitació que en els casos normals i corrents toca durar dos
o tres anys, com qualsevol cristià o no cristià en aquesta terra.

Vostès aquí, aquest informe, els diu que “cal esperar poder
iniciar dins el 2019 les obres, per evitar perills de caiguda
s’assegurin totes i cada una de les esquerdes amb malla
quadrada. En el cas de les columnes es poden tapar
completament mentre que les esquerdes horitzontals s’hauran
d’assegurar les malles amb guies clavades a la pròpia paret
amb la finalitat que si per algun motiu es produís una ruptura
de l’esquerda amb enderrocs aquests quedin dintre de la malla
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de protecció”; per tant, el febrer de 2018 tota aquesta pluja
que hi pot haver de caigudes, no parla del mur de l’aparcament,
que és pitjor que les esquerdes perquè podia caure al pas sobre
la gent, davant aquesta qüestió aquí és evident que és on s’havia
d’haver pres la decisió sabent que la llicència que s’havia
demanat, perquè la necessitat d’ampliar de volum de l’escala
i l’ascensor, doncs, passaven de paràmetres, i l’altra perquè en
tot cas havien de tenir obert amb unes malles que lògicament
haguessin cantat un poc arribar els  pares amb els al·lots i
deixar els al·lots allà i l’edifici estigués revoltat de malles per
si hi ha una esquerda que cau que caigui a dins, com diu la
tècnica. La tècnica no diu que tanqui, és evident, però és
evident que jo si som el polític responsable d’això no hagués
pres altra determinació que tancar. La consellera anterior no
va prendre la determinació de posar les malles que diu la
tècnica. Després, amb un altre  informe dia 24 vostès es
reuneixen col·laboració tècnica el departament d’Arquitectura
i supòs que es posen a parlar de com han de modificar tot això
que no (...).

Dit això, jo  el que volia saber, de la llicència que han
obtingut, de la llicència que han obtingut, que l’han obtinguda,
si no vaig errat, el maig d’enguany, però vostè diu que s’han fet
obres anteriorment, les obres que s’han fet anteriorment amb
quina llicència, nombre i data és? I les obres que estaven fent,
que aquests dies encara es fan, amb allò del mur, supòs que és
la de maig. D’aquestes dues llicències, que entenc que n’hi ha
dues, que entenc que n’hi ha dues, és veritat que hi ha una
declaració responsable, tal vegada és la mateixa i amb la
declaració responsable han estat fent la feina. Jo deman, això
és una àrea heavy aquesta..., aquesta zona, vostès han presentat
les APR, els informes d’APR de les tres...., vostès tenen una
àrea de prevenció de risc d’incendis, vostès tenen una àrea de
prevenció de risc d’erosió i vostès tenen una àrea de prevenció
de risc d’esllavissament, informes que per a un mortal a la
Conselleria de Medi Ambient tarden més d’un any i mig a
sortir. Vull saber si vostès han presentat aquests informes i si
els han presentat, data de petició a la Conselleria de Medi
Ambient i data d’expedició de l’informe, i si era favorable o
no; i si no l’han presentat, doncs, això ja seria..., pecat mortal,
27 asteriscs, és a dir, seria la pera, seria la pera. 

Per tant, a nosaltres el que ens preocupa és que el consell
faci via amb l’adaptació de la fitxa tècnica i si de les llicències
obtingudes vostès han fet les peticions a Medi Ambient de les
tres àrees de prevenció de risc. 

Chapeau que hagi tancat!, és que no és important, tota la
resta és política de postureo, l’important, sota el meu punt de
vista, és que si havia de tancar és quan hi va haver informe per
part d’aquest tècnic, que jo crec que el que li demanaré per
escrit és si podem tenir l’informe de dia 8 de setembre de
2015, el que provoca que hi hagi la reunió tècnica per mirar
cap on hem d’anar, perquè aquest informe fins i to t pot ser
més salat que l’informe de la tècnica, de la Sra. Pilar
González, que en aquest cas el fa el 21 de febrer de 2018, al
cap de bastant de temps. 

Jo quedaré satisfet si em contestat si tenia allò de les àrees
de prevenció de risc i quina va ser la data de petició i quina va

ser la data de lliurament. I a veure, ja que vostès governen en
el Govern i en el Consell, a veure si sap el Consell de
Mallorca quan té previst aprovar definitivament la
modificació. És veritat que aquí no hi ha una fitxa tècnica ni
del restaurant de La Victòria ni de l’alberg ni de la zona
d’acampada ni del “xiringuito” de l’illot, és veritat, però tot
això se sabia també el primer dia que es va signar. Si fos un
particular li diríem, idò t’haguessis assabentat del que
firmaves, moreno, idò s’hagués assabentat del que firmava el
moreno de la comunitat autònoma. És a dir, el tema és aquest,
és a dir, anem a dur això al que pateix una dona o un home que
vol fer una cosa a les Illes Balears. És una vergonya el temps
que hem d’estar per un informe per poder millorar una qüestió
que necessitam!, fa empegueir!, i tots en campanya hem dit:
“millorarem, simplificarem”. Estic molt content que el
Govern begui de la medicina que bevem tots cada dia en
aquesta terra.

Moltes gràcies, consellera. 

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies. Però no només per a l’Alberg d’Alcúdia, per
moltes altres coses bevem de la mateixa medicina que aplicam
a un ciutadà. Jo ho he dit, crec, a la meva intervenció
contestant no sé a quin parlamentari, tenim una administració
hipergarantista, però eficient i eficaç sota zero, i crec que és
una responsabilitat de to ts  e ls  polítics repensar
l’administració; amb això estic absolutament d’acord amb
vostè. Hi ha administracions que són molt més àgils. A mi és
un tema que em preocupa i és un tema que estic..., que fa
temps que estudio, el model anglosaxó és un model diferent,
el model anglosaxó et dóna permís ràpid i després tu saps que
has de complir allò que has de complir i si després no
compleixes et posen una multa que no tornes a fer una cosa
semblant, però confia en el ciutadà i confia en l’empresari i
confia en l’administrador.

El model mediterrani que tot és..., creu que..., jo crec que
creu que el ciutadà, l’empresari l’enganyarà i com que
l’enganyarà li ha de demanar molts de papers i molta
informació i molts contrainformes i molt. Entre aquests dos
sistemes jo crec que hem de cercar un sistema que sigui
eficient i eficaç, però no només per fer una obra, per fer una
petició de qualsevol informe social o per fer un informe
sanitari, per poder fer un informe mèdic. Amb tot el tema que
tenim de la digitalització, que és un repte d’aquesta legislatura,
encara hauria de ser molt més fàcil tot això, però aquest és un
tema que crec que el Parlament té una funció de repensar tot
aquest sistema que tenim de l’administració pública. És
absolutament ineficaç i a més allunyam la gent, l’únic que
aconseguim és que la gent ho faci sense permisos i el que
aconseguim és que la gent no vegi l’administració com una
col·laboradora sinó com algú que la controla i algú que li
impedeix fer les coses; i això és un problema que tenim jo
crec des de fa molts d’anys i que quan hi ha, doncs, activitat
com la que tenim ara doncs encara es manifesta d’una forma
més ràpida.
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Estam absolutament d’acord amb vostè que..., i crec que,
insistesc, no només el Govern, crec que el Parlament hauria
de revisar aquest tipus de procediments que tenim per fer-los
més eficients. Tenim la limitació que no tenim l’autonomia
plena per fer modificacions jurídiques i legislatives que són
de l’Estat, però crec que és un problema absolutament
generalitzat, això sí que jo crec ens assimila a tots, els
madrilenys i els mallorquins i els d’Extremadura. Vull dir, que
aquí sí que això hauria de ser una cosa molt més genèrica. 

La pregunta que vostè em fa jo no li puc contestar, no tenc
la informació aquí, supòs que vostè es refereix a la llicència
d’obres de totes..., de les obres, de l’aparcament i tot això, jo
aquesta informació no la tenc, l’únic que em puc comprometre
és a enviar-la, sol·licitar-la avui mateix i enviar-li com més
aviat millor, igual que aquest informe de 2008, que no el tenc,
si el tengués n’hi faria una còpia, però no el tenc en aquest
moment. 

Jo he d’entendre que sí, que s’han fet tots els permisos que
demana l’administració pública, però ho supòs, en aquest
moment no ho tenc i, per tant, a l’únic que em puc
comprometre és a mirar-ho i contestar-li per escrit d’aquí
unes setmanes.

I crec que més o manco he contestat això, vostè diu que
està d’acord amb el tancament, valora el mateix, que s’hauria
de tancar abans, jo ja he explicat una mica quin crec que és el
raonament de no tancament anterior. Jo crec, amb la
informació freda que suposen els informes, sí que s’havia de
tancar el juliol, i per això vàrem prendre aquesta decisió.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Quin temps em queda, president?

EL SR. PRESIDENT:

Cinc minuts, aproximadament, un poc menys.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

D’acord. Gràcies, consellera, esper que em pugui informar
al llarg de la setmana sobre si realment eren els informes
d’APR de les llicències obtingudes i si realment amb la
modificació que es tramita també els han aportat de nou,
perquè això és una altra de les coses fantàstiques, és a dir, que
sofreix qualsevol persona, fa una obra a un espai i l’any que ve
en aquest mateix espai fa una altra modificació i ha de tornar
demanar llicència, tornar demanar llicència d’APR, sigui
d’inundació o d’esllavissament, és a dir, no n’hi ha prou que
una vegada ja n’hi hagi hagut, i és normal, per les mesures
compensatòries que li puguin posar d’haver de fer. Per tant,
estaria bé saber si per a la modificació aqueixa puntual que es
tramita i es troba al consell també es varen fer, lògicament, els
informes que corresponen, que costen doblers, o els poden fer
els tècnics de la conselleria, però que als ciutadans els costen
de 1.500 a 3.000 euros cada un, ho dic perquè això escalda.

Estaria bé que els ciutadans ho sapiguessin.

Hi ha una altra qüestió que és aquest informe que jo li he
dit de dia 24 de setembre del 2015, que si el tengués i ens en
poguessin fer una còpia ara seria meravellós, perquè sabríem
si les patologies que diu la tècnica a 21 de febrer del 2018 ja
realment es marcaven en el 2015, perquè és on hi ha el re del
que jo li dic, que ben fet tancar, ben fet tancar no, és que
s’havia d’haver tancat el 2015 en aquesta qüestió, si l’informe
ja parla de les mateixes patologies, en aquest sentit. Ens
agradaria.

S’ha de dir que també hi ha hagut algú que deia que si
l’ajuntament havia estat... l’Ajuntament d’Alcúdia si per
qualque cosa se’l coneix, governi qui governi, quan ha governat
el PP, és que té uns tècnics molt eficients en aquest sentit, el
problema és la normativa vigent, que quan tu ets qui presentes
el projecte, i en aquest cas són vostès, vas boix de la quantitat
de normativa que hem arribat a aprovar aquí de lleis, és a dir,
això és ca’n llei, a balquena, sense envasar, i després, quan les
vols aplicar és impossible. S’imagina un ajuntament petit que
no sigui el d’Alcúdia que tengui les mateixes qüestions? És
impossible, és impossible.

I estic molt content d’haver sentit de la seva veu que s’ha
de repensar aquesta qüestió, perquè no queda més remei. I en
aquest cas d’aquí el Govern central hi entra molt poc, hem de
menester un informe de Costes, un informe de Costes, però
el que és vinculant són les APR del Govern, les àrees de risc.

I una darrera qüestió, sota el nostre punt de vista, si aquesta
modificació de les normes es torba... vostè ja té coneixement
en aquesta qüestió a quin punt es troba en el Consell aquesta
modificació de normes, sap si es troba a punt de sortir, si
encara li queda molta tramitació, sap si hi ha hagut qualque
moment incidències que s’hagin de complementar? Perquè, és
clar, això pot estar un any i mig més allà dins, si no ens hi
posam damunt, ho dic perquè d’aquí que repensem seguirem
pensant igual, es pot trobar amb un problema de no
acompliment el 2021.

De totes maneres, ja li dic, a nosaltres ens va bé que el
Govern sigui conscient del que li costa a una dona o a un home
de Formentera, d’Eivissa, de Menorca o de Mallorca poder fer
una petita coseta, una petita cosa. I no s’equivoqui, qui ho vol
fer il·legal no demana cap permís, els que ho fan legal el que
passa és que tal vegada volen fer una inversió i durant aquesta
tramitació es perd.

I li diré una darrera conclusió econòmica, amb una situació
de recessió en la qual hem començat a entrar, ésser capaços
de tenir un PIB de creixement sobre un 1,8, un 1,9 i no anar-
nos-en a l’1,1 o a l’1, que seria com no créixer, el que és bàsic
és la facilitat d’inversió de la iniciativa privada; però amb
aquesta rèmora que vostè veu que té amb la iniciativa pública,
que és la que “daixona”, arribarem molt tard, eh, si es pogués
fer qualque coseta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font, ha esgotat el temps, gràcies.
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LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, representant d’El Pi. Sí crec que li podrem
presentar aquí la fotocòpia d’aquest informe del 2008, perquè
es troba al projecte bàsic integral de millora, com a memòria.
Aquí parla del mur de pedra de l’aparcament exterior, que es
fa; també parla de les terrasses de l’edifici principal, que
també es varen fer; de l’estructura de formigó armat i del
magatzem, que s’han fet coses d’aquestes.

Ja li he dit, jo estic d’acord amb vostè, però una cosa que
ens diferencia a vostè i possiblement a mi, per problemes, bé,
per problemes no, per discrepàncies o diferències, més que
discrepàncies, diferències ideològiques, és que no és el
mateix un privat que un públic, no és el mateix el tema de
l’obertura d’un bar, que és absolutament legítima, que
l’obertura d’una escola o  d’un centre de salut o d’una
residència. Per això, el Govern, ateses les dificultats que hi ha,
no només a l’Ajuntament d’Alcúdia, sinó a tots els municipis
de la nostra comunitat autònoma, per aconseguir una llicència
d’obres, per aconseguir una llicència d’activitat, etc., va
elaborar aquest decret extraordinari per a temes de serveis
socials, per a temes d’educació i per a temes de sanitat el qual
redueix els terminis i  agilita tot el procediment, perquè
afecten el dret de les persones, tot el que afecta el dret de les
persones, el dret de tenir accés a la salut, a l’educació, a una
residència, a temes d’aquest tipus, s’hauria d’afectar.

I estudiam la possibilitat d’aplicar-lo, perquè si no,
efectivament, no serà a l’any 21, no serà a l’any 21, serà molt
més endavant; la modificació, la modificació, però això ja ho
he dit, Sr. Font, diverses vegades, si no podem aplicar aquest
decret no serà a l’any 21, i no dependrà del Govern, dependrà
del Consell, dependrà de Costes, perquè la petició de la fitxa,
la modificació ja no només ho han enquadrat a l’alberg, sinó
que els tècnics de l’ajuntament ho han demanat a Costes, per
tant ja entram en aquest moment a nivell estatal, per tant, ho
complicaríem tot. Per això és important l’aplicació del decret
si volem que aquest alberg estigui el mínim temps possible
tancat i el màxim temps possible obert.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passaríem ara a la intervenció del Grup
Parlamentari Socialista, Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bon dia, president. En primer lloc, agrair, ai!, se’m sent bé
ara? Sí. Bon dia, president, en primer lloc, agrair que la Mesa
hagi atès amb celeritat aquesta compareixença en aquest
període extraordinari, fet que fa que avui puguem ser aquí per
parlar d’aquest tema, i no el mes de setembre.

Agrair a la Sra. Consellera que la seva voluntat, arran de les
intervencions de la resta de grups parlamentaris, aclareixi
aquests dubtes o qüestions que se susciten i que, evidentment,
són objecte d’aquesta compareixença; tots sabem que el
tancament d’unes instal·lacions públiques, com ara l’Alberg de

La Victòria com a mesura de prevenció és una notícia que
preocupa, preocupa Mallorca, ja que és un edifici que es troba
molt arrelat a la zona nord, en concret a Alcúdia, i també en
els seus visitants i usuaris de totes les illes i també d’altres
indrets.

Si bé entenem que no ha estat una decisió fàcil, però sí
que, seguint les informacions tenim clar que no ha estat una
decisió traumàtica, com volen fer veure altres grups
parlamentaris, no? En primer lloc, perquè es garanteix la
seguretat de les persones usuàries, perquè, a més a més, s’ha
reconduït tot el tema de les reserves, jo vull recordar que la
convocatòria surt en el mes d’octubre, molt anterior a aquest
informe d’abril, per tant, s’ha intentat reconduir amb l’ajuda de
l’exèrcit, a qui també volem agrair la seva atenció; també el
Govern ha posat més tendes de campanya o, si no, s’han cercat
altres indrets i el nombre de queixes, vostè ja ho ha dit, era una
de les preguntes que teníem, evidentment no és un nombre de
queixes elevat, quasi quasi parlam d’una queixa formal.

Nosaltres entenem que això és un contrapunt amb altres
exemples, com va ser, per exemple, el tancament de l’Alberg
de Palma a la legislatura del Partit Popular, on no només es
destinar a venda privada, sinó que..., o es volia, sinó que, a més
a més, afegeixes el tema que es va tancar sense cap
contemplació respecte  de les reserves i, a més a més, el
Govern de la comunitat autònoma va haver de pagar
indemnitzacions a les persones treballadores. Per tant, a l’hora
de fer valoracions està bé poder també comparar com s’havia
actuat en altres moments.

Nosaltres entenem que a la passada legislatura es varen fer
inversions importants per part del Govern, tot i que,
evidentment, parlam d’un edifici antic, de finals dels anys
seixanta, i que, a més a més, al llarg de la història d’aquesta
propietat, que jo diria que és molt interessant, doncs ha passat
també per diferents administracions: a l’any 2001, finalment,
es reverteix la propietat a l’Ajuntament d’Alcúdia i es decideix
fer aquest conveni de col·laboració entre Govern i ajuntament
per tal de cedir la gestió i l’ús.

Una vegada feta aquesta valoració la qual consider
oportuna després de les intervencions que m’han precedit, sí
que m’agradaria que vostè  m’aclarís, al llarg de tot aquest
temps s’han executat una sèrie d’obres, unes ja s’han fet, altres
es fan, és a dir que no s’ha estat aturat i s’ha actuat des que es
té coneixement dels informes del setembre del 2015,
m’agradaria saber si quan vostè parla d’aquesta inversió de 4
milions que suposaria el projecte integral d’aquest alberg ja es
troben introduïts aquests costs o aquests costs són a part?

Després, en relació amb l’Ajuntament d’Alcúdia,
m’agradaria saber quins són els mecanismes de coordinació
que hi ha, que es duen a terme.

Sí que coincidesc amb altres intervencions que
evidentment les tramitacions urbanístiques són tramitacions
molt complexes, els que hem passat per un ajuntament sabem
que això és el pa de cada dia perquè a tot això s’hi afegeixen
disparitat de criteris tècnics, la qual cosa dificulta també

 



ASSUMPTES SOCIALS, IGUALTAT I DRETS HUMANS / Núm. 2 / 30 de juliol de 2019 27

poder prendre decisions, i, evidentment, sabem de la voluntat
de l’Ajuntament d’Alcúdia per voler aquesta tramitació; per
tant, jo li faria un prec i és que evidentment quan parlam de la
cosa pública i tenint present que tenim un decret que es va
aprovar la passada legislatura, de mesures urgents, que
evidentment s’apliqui sense cap dilació, jo  crec que això
nosaltres entenem que hauria de ser així.

I en la mesura que vostè consideri prudent, atès que és un
tema que ha suscitat molt d’interès, ens agradaria rebre
informació de com es van desenvolupant aquestes obres o
aquest projecte als grups parlamentaris i que, evidentment, es
pugui obrir el més aviat possible, tant de bo doncs pugui ser el
2021, amb aquest decret, sinó ja, evidentment, parlam de més
temps, perquè la ciutadania de les nostres Illes pugui gaudir
una altra vegada i de nou d’aquestes instal·lacions públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, agrair tota la seva exposició, crec que és una
exposició que recull una mica tot el sentit de la informació
que hem pres aquí, no ha estat una decisió fàcil, però no ha
estat traumàtica, ha estat incòmoda per a persones; que el 53%
les hem recol·locades al campament; que hi ha hagut un
percentatge de persones que han dit que no, però que només
els afectava un vespre, més del 70%; que s’han cercat unes
altres alternatives elles mateixes i que tenim un 20 i busques
per cent que encara es troba pendent de saber si voldrà
aprofitar el campament o no voldrà aprofitar el campament, no
ha estat traumàtic, ha estat incòmode, però no ha estat
traumàtic.

Que entengui també... que hagi entès de forma clara que
des del 2015 fins al 2019 s’ha invertit per millorar la
seguretat, les instal·lacions de l’Alberg d’Alcúdia, que és un
edifici vell, que necessita contínuament i que, per tant, no n’hi
ha prou amb una inversió a la vegada de 400.000 euros un any
i oblidar-te’n quatre, sinó que contínuament se n’ha de fer; a
més, per l’ús que se’n fa, de joves, d’infants, i aquestes coses.

Les reunions amb l’Ajuntament d’Alcúdia no hi ha establert
un protocol, sinó que el que es fa és que es fan reunions quan
són necessàries. En aquest tema ha estat informat
contínuament i hi ha hagut les reunions, bé, la reunió i les
converses que han estat necessàries.

Sens dubte que nosaltres si es pot aplicar si l’informe és
positiu, s’aplicarà aquest decret el qual està aplicat per a això,
perquè davant situacions d’aquestes característiques, les
dificultats d’aconseguir permisos d’obra o llicències, es pugui
agilitar tot allò que vagi dirigit a la cosa pública, al de tothom.
I necessitaríem el projecte bàsic per poder aplicar aquest
decret que vostè diu que ho faci amb poca dilació, és necessari
el projecte bàsic.

Per tant, ara què fem? Parlam amb la Direcció
d’Arquitectura perquè entre els 4.650.000, que suposaria una
remodelació integral de l’Alberg d’Alcúdia i que seria un
tancament un parell d’anys més que dos estius, i els 465.000

euros que tenim del maig del 2019, que era, insistesc,
l’ascensor, una part de la façana i l’escala, en facem un que pot
trobar-se entre 1,5 milions i 1 .800.000, que incorpori tots
aquests elements però millori el tema de canonades i el tema
d’electricitat i alguna millora més. I per tant, hi ha tota una part
que quedaria posposada per anar-la fent els mesos que estan
tancats, que inclouria aquells 4.650.000, en temes de millorar
determinades habitacions, canvi de localitzacions de
determinats espais, però que no afecten ni la seguretat, ni les
emergències, ni l’ús i que, per tant, es podrien fer durant més
anys i el temps de tancament de l’hivern.

Jo no sé la via com ho podem fer, d’anar informant el
Parlament sobre com van aquests processos, els que vostès
consideren, si vostès em volen fer pregunta parlamentària o
informació de documentació, a mesura que la tenguem,
faltaria més!, cap problema.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Començam ara el segon torn
d’intervencions, al Grup Parlamentari Popular li quedaven 50
segons.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Dues conclusions: la primera, la
incompetència, la inacció del Govern de la Sra. Armengol ha
estat el culpable que ara tenguem el tancament de l’Alberg de
La Victòria. S’ha parlat aquí molt d’un decret d’urgència que
ara es vol posar en marxa, s’hagués pogut fer a l’any 2017,
s’hagués pogut fer a l’any 2018. Tenim unes normatives allà
on les llicències s’han de donar en tres mesos i no s’ha fet res,
s’ha parlat molt del decret de mesures urgents, s’ha parlat molt
de les mores, però no ha fet des de l’any 2017, en què ja es va
demanar la llicència, hi havia el projecte fet i tot això, no s’ha
fet res perquè no es clausuràs.

I dos, la darrera conclusió, és totalment irresponsable no
haver tancat l’alberg, no haver-lo clausurat tot d’una que es va
tenir coneixement de l’informe de l’abril del 2019. No sé si
va ser pel tema electoral, no sé si va ser per deixadesa, no sé
perquè va ser, però va ser totalment irresponsable no fer-ho.

I seguir fent reserves per a l’estiu, i ho va ser perquè vostè,
segons les seves paraules, i vostè, segons la seva signatura
d’aquest document, quan decideix tancar...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Duran, ja ha esgotat el seu temps.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Ara tanc.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Quan ell...

EL SR. PRESIDENT:

No, no, Sra. Duran...

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sí, però vull acabar una frase, no puc acabar la frase?

EL SR. PRESIDENT:

És que li hem donat mig, gairebé trenta segons més, però
bé...

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Que no puc acabar la frase?

EL SR. PRESIDENT:

..., acabi la frase.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

D’acord, segon la seva signatura, quan signa el tancament
de l’alberg ho fa per l’informe de l’abril, no per una altra cosa,
per l’informe de l’abril, i perquè hi havia perill i hi havia risc
per a les persones.

Gràcies, president, gràcies, consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

No contestaré a la Sra. Duran, perquè no fa cap pregunta,
són conclusions i són les conclusions del Partit Popular, i bé,
jo no hi coincidesc ni a prop fer-hi, i els informes tècnics no
coincideixen amb aquestes conclusions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos hi ha intervenció? No.

Per part d’algun altre grup que vulgui intervenir? No.

Res més, per tant, agrair a la consellera aquesta
compareixença, a vostès també l’esforç de síntesi i l’esforç
també d’adaptar-se al temps que al cap i a la fi és el que marca
el Reglament, a tots i a totes.

Gràcies, s’aixeca la sessió.
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