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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé començarem

la sessió d’avui, i en primer lloc demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Maria Antònia Vadell substitueix Eduard Riudavets.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Francina Armengol.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

Per tant passam al primer punt de l’ordre del dia, relatiu a

les preguntes 1624,1625, 1626, 1627, 1866, 1867 i 1868.

Assisteix l’Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports, Rosa

Maria Puig i Oliver, acompanyada del Sr. Josep Lluís Ballester,

director general d’Esports, i del Sr. Josep Oliver, cap de

gabinet.

I.1) Pregunta RGE núm. 1624/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a conveniència del trasllat de la pista

d'atletisme de Son M oix.

Per formular la pregunta número 1624, relativa a la

conveniència del trasllat de la pista d’atletisme de Son Moix,

intervé el Sr. Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista i el seu autor. Sr. Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Respecto a esta primera

pregunta -va referida a la pista de atletismo del estadio de Son

Moix-, sobre este tema hemos formulado ya varias preguntas,

incluso hicimos una interpelación en su momento a la Sra.

Consellera en la cual planteamos e interpelamos a la consellera

sobre la conveniencia del traslado de la pista de atletismo del

estadio de Son Moix para que dicho terreno deportivo fuera

dedicado exclusivamente a fútbol y, por otra parte, se hiciera

un recinto dedicado al olimpismo y prioritariamente al

atletismo aprovechando, de ser posible y de la mejor manera

que fuera conveniente técnicamente la pista de atletismo allá

existente para que en otro sitio pudiera haber un recinto donde

se pudiera practicar el atletismo, y que así tanto el deporte del

fútbol como el deporte del atletismo no se interfirieran uno a

otro y no tuvieran que sufrir los problemas de la coexistencia

que impone en este momento la situación de la pista en el

estadio de Son Moix. 

Por eso preguntamos, primero que nada, sobre la

conveniencia del traslado de esta pista de atletismo, si

considera que es conveniente o no la Sra. Consellera llevar a

cabo ese traslado.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la

direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diéguez. Le contesta la Sra. Consellera de

Presidencia por un tiempo de 10 minutos. Tiene la palabra.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. En relació a aquesta qüestió, Sr.

Diputat, crec que és una mescla de la primera pregunta i la

darrera pregunta. Per tant aprofitaré també per contestar un

poc les dues opinions. 

Concretament la pregunta està formulada de manera que si

el Mallorca i l’Ajuntament de Palma opinassin que el trasllat de

la pista d’atletisme de Son Moix resultàs convenient per a la

pràctica del futbol i de l’atletisme, quina seria l’opinió

d’aquesta consellera. Idò l’opinió d’aquesta consellera, com jo

he manifestat en moltíssimes d’ocasions, perquè també vostè ha

ressaltat que ha fet aquesta pregunta en altres ocasions, seria

sempre respecte cap a aquestes dues institucions, que vostè sap

que són les competents, l’Ajuntament de Palma i el Reial Club

Esportiu Mallorca, i seria que, com que en el seu moment

aquestes institucions es varen posar d’acord i varen arribar

precisament a un conveni de colAlaboració que a més té una

durada de 90 anys, idò celebraria que si ara arriben a un altre

acord evidentment jo les felicitaria. 

Això, entre d’altres coses, significaria que possiblement

deixaríem que en aquest parlament es fessin preguntes que no

corresponen a la meva conselleria i que es fessin en el fòrum

oportú, que jo crec que en aquest cas és l’Ajuntament de Palma.

La veritat és que em causa sorpresa que vostè faci de forma
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reiterada aquestes preguntes quan el seu partit no ha tengut ni

una sola iniciativa, ni una sola pregunta, ni tan sols no ha

nomenat en cap moment aquest tema de la pista d’atletisme de

Son Moix en el fòrum oportú, que crec que és l’Ajuntament de

Palma; però, en tot cas, la meva opinió sempre és de respecte

cap a l’acord a què puguin arribar aquestes institucions.

I he de fer un advertiment. La veritat és que vostè, Sr.

Diéguez, em qualificació d’ingènua, possiblement ho som, però

jo crec que una pista és impossible que es pugui traslladar; en

tot cas es pot espenyar, destruir, o el que vostè vulgui, però

físicament és impossible agafar la pista d’atletisme i dur-la a un

altre lloc. El que sí es pot fer, i és el que fa aquest govern, és

construir noves pistes d’atletisme, com per exemple la que

farem a Sant Ferran, que a més també tendré l’oportunitat

d’explicar-li un poc més en què consistirà i fins i tot de donar-li

una notícia en exclusiva, però li he de dir que mentrestant hem

fet feina i estam fent feina ja en una gran remodelació del

Príncipes de España, que vàrem tenir l’oportunitat de presentar

i que en aquesta remodelació del Príncipes de España hi ha un

punt important que està destinat precisament als nostres atletes,

i és la reforma de la zona, també, de salts i de la pista

d’atletisme per evitar que els nostres atletes no es quedin fora

practicar aquest esport una vegada que comenci la remodelació

de Sant Ferran.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Para réplica durante 5 minutos

tiene la palabra el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Primero se nos dice por parte de la

Sra. Consellera que respeta o respetaría las decisiones que

tomara otra institución, una deportiva y otra municipal. Es que

el respeto se supone a las instituciones; me llamaría la atención

que me dijera “no voy a respetar la decisión que digan unos y

otros en el ámbito de sus competencias”; evidentemente el

respeto se supone, es una obviedad, y una obviedad no suele

ser una respuesta, y más a una pregunta que por lo visto no

tiene una respuesta tan obvia puesto que vamos ya hace tiempo

dando vueltas y no hay manera que lleguemos a un lugar claro

y definido.

Me dice que los competentes son el ayuntamiento y el Real

Club Deportivo Mallorca como entidades que tienen un

convenio de utilización de ese estadio, pero también recordará

que el Govern de les Illes Balears hizo un convenio para la

construcción de ese estadio en su momento con el

Ayuntamiento de Palma y también el Consejo Superior de

Deportes. Quiero decir que también intervino desde el punto de

vista económico y tuvo su intervención, aunque la cesión del

uso y la gestión de ese estadio pasó a ser del Ayuntamiento de

Palma. 

Yo no le planteo si es cuestión de su competencia o no

tomar la decisión de retirar la pista de atletismo; evidentemente

que el Govern de les Illes Balears no va a tomar la decisión por

si mismo de retirar la pista de atletismo, y por eso no le he

preguntado si el Govern va a tomar la decisión de retirar la

pista de atletismo, sólo le he preguntado que si otras

instituciones toman esa decisión qué haría el Gobierno. Es lo

mismo que sucede cuando se organiza un campeonato equis por

parte del Ayuntamiento de Palma y, no teniendo ninguna

intervención obligada o competencial el Govern de les Illes

Balears, el ayuntamiento o la institución deportiva que organiza

esa competición o ese evento se dirige al Govern y le pide

ayuda. No le dirán “oiga, no”; bueno, ustedes hacen lo que

mejor les conviene políticamente en cada caso, y entiendo que

así sea, pero si lo hacen, en cuestiones en las que no tienen una

competencia directa intervienen, y auxilian, y patrocinan, etc.,

etc., no le tiene que extrañar que le pregunto por esto en este

momento.

En definitiva, no me ha contestado y tendré que insistir en

las siguientes preguntas hasta que llegue a conseguir una

definición clara por parte del Gobierno.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diéguez. Para contrarréplica tiene la palabra la

Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. És evident que el que vostè intenta

és que jo tergiversi les meves paraules i no ho faré. Vostè pot

demanar totes les vegades que vulgui i sempre obtendrà la

mateixa resposta perquè, a més, quan vostè les formula també

m’està donant la raó. M’està dient que hi ha d’haver un

respecte cap a les institucions, que vostè també remarca, i és

precisament el que fa aquesta consellera, i per tant mantenc el

respecte als convenis o als acord a què puguin arribar aquestes

dues institucions o qualsevol altre tipus d’institució.

A més m’està parlant de fets que únicament són hipotètics,

que no s’han produït, i que en cap cas ni l’Ajuntament de

Palma ni el Mallorca no s’han dirigit a aquesta conselleria. Per

tant jo remarcaria, Sr. Diéguez, que potser seria interessant que

aquestes preguntes que formula vostè a aquesta consellera,

donàs les direccions oportunes al seu grup a l’ajuntament -ho

reiteraré- perquè és el primer fòrum de debat, i que una vegada

que s’hagi produït aquest fòrum de debat i allà hagin arribat a

uns acords o a unes conclusions, després seran aquestes

institucions interessades les que es dirigiran a aquesta

consellera, si n’és el cas i si efectivament necessiten l’ajuda del

Govern. Perquè nosaltres tampoc no sabem si, en el cas que

arribassin a un acord, necessiten o no necessiten l’ajuda

d’aquest govern.

I remarcaré el que vostè deia, que és vera que el Govern de

les Illes Balears, igual que el Consell Superior d’Esports, va

intervenir en la construcció d’aquestes pistes i també la

Fundació de la Universiada, i que després hi va haver un acord

de cessió i, per tant, respectant aquest acord de cessió el que fa

aquest govern és no immiscir-se en temes que no el

competeixen. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gracias, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 1625/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a suport econòmica al trasllat de la pista

d'atletisme de l'estadi de Son M oix.

Pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 1625,

que formula el diputado Sr. Diéguez. Tiene la palabra.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Más allá de una cuestión de respeto,

de lo que estamos hablando, y eso es lo que sabe y conoce muy

bien la Sra. Consellera, y de ahí que vaya corriendo de esquina

a esquina en este cuadrilátero parlamentario para evitar quedar

en una de ellas quieta, estamos hablando de dinero. No estamos

hablando de respeto; el respeto, como ya le he dicho, se

supone, y mal haríamos si no respetáramos decisiones de unos

y de otros; de lo que estamos hablando es de dinero.

Si el Govern de les Illes Balears se compromete

económicamente o manifiesta su voluntad de comprometerse

económicamente, como lo ha hecho tantas veces en otras tantas

competiciones que puedan haber tenido lugar o en otros tantos

eventos deportivos, si el Govern de les Illes Balears se

compromete económicamente a echar una mano en este tema

concreto, muy probablemente las otras dos instituciones

iniciarán el camino necesario para que se solucione lo que hoy

en día es un problema tanto para los practicantes del fútbol

como para los practicantes del atletismo. Por eso digo que

estamos hablando de dinero, y me gustaría que centráramos el

tema en lo que es exactamente el problema.

No me diga que yo tenga que dar direcciones a mi grupo

municipal, puesto que no sé cómo funcionará -bueno, sí que sé

cómo funciona- el Partido Popular, pero ése no es el

funcionamiento de mi grupo. El Grupo Municipal Socialista en

el Ayuntamiento de Palma hará lo que estime oportuno de

acuerdo con los órganos normales del partido. El suyo funciona

a base de instrucciones, circulares y órdenes; pues bien, esto es

otro funcionamiento que, como usted dice, yo también respeto

aunque evidentemente no comparto. Pero, en fin, instrucciones

no daré ninguna; yo me limito a lo que es el ámbito de mis

competencias y a preguntale si el Govern de les Illes Balears

colaborará económicamente al traslado de la pista de atletismo

en caso de que el Mallorca y el Ayuntamiento de Palma

soliciten su apoyo. Si usted aquí se manifiesta diciendo que sí,

probablemente estas instituciones vayan y le digan “pues

vamos, adelante”; si usted se manifiesta diciendo que no,

probablemente estas instituciones, las otras instituciones, digan

“bueno, pues veremos si con nuestros propios medios podemos

y, si no, ya veremos qué hacemos”. Pero sería interesante que

se manifetara.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diéguez. Para contestarle tiene la palabra la

Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, ja hem passat la primera

passa, que és la del respecte, la qual tots dos pressuposam i

respectam, i ara hem passat a la fase de l’import econòmic, i és

important que parlem de la fase de l’import econòmic.

Miri, el Govern contribueix amb aquest club, amb el Reial

Mallorca, amb un import d’un conveni d’1 milió d’euros, i

aquest govern assumeix sempre el seu compromís. El problema

és que aquest govern no només ha d’assumir els seus

compromisos, sinó que moltes vegades ha d’assumir els

compromisos de governs anteriors. Jo no discutesc que vostès

el que fa molt bé és el tema de les fotos, i vostè d’això, Sr.

Diéguez, en sap molt, però el seu president la passada

legislatura -a més aquí tenc una foto, si la vol veure, que va

sortir publicada a tots els mitjans de comunicació l’any 2002-

va sortir amb el president del Reial Mallorca firmant un

protocol en el qual es comprometien a aportar 1 milió d’euros

al seu pressupost general perquè el Reial Mallorca el pogués

distribuir així com consideràs més oportú. La sorpresa és que

quan va arribar aquest govern el protocol existia, no es va

firmar el conveni, la foto sí, eh?, el conveni no, i aquest govern

va haver d’assumir els compromisos del Govern anterior amb

l’aportació del milió d’euros l’any 2003 i, evidentment, amb

l’aportació del milió d’euros per a l’any 2004. 

Per tant, quan un comença a parlar de compromisos

econòmics i veu que un govern els compleix, fins i tot no els

seus sinó els de l’anterior govern, i és important remarcar-ho,

de fet sorprèn que em vengui aquí a plantejar qüestions

econòmiques que, com ja li he repetit a la primera intervenció,

són hipotètiques, i que les institucions que en tot cas haurien

d’arribar a un acord no han arribat encara a aquest govern per

demanar la seva ajuda econòmica. Aquest govern de les Illes

Balears ajuda el Reial Club Esportiu Mallorca. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Sr. Diéguez, para réplica.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, no le aconsejaría

que me nombrara a mí en temas de fotos estando en un

gobierno que preside el Sr. Matas, porque al Sr. Matas le

podría dar un pasmo recordando unas épocas que pasó

realmente bastante mal cuando estuvimos sacando a la luz que

se hacía aproximadamente cada tres minutos una foto con cargo

al presupuestos público de la comunidad autónoma, que

pagábamos todos, y llegó a alcanzar una fama muy notoria

gracias a ese tema. Por eso digo que no se lo recuerde al Sr.

Matas, por favor, no se lo recuerde, que me preocupo por la

salud física y psíquica de nuestro presidente de gobierno. No le

recuerde esos temas, por favor.

Me dice que ustedes, que llegan al gobierno el 2003, pagan

un dinero comprometido para el 2003 con el presupuesto que

tenían para el 2003. Bueno, pues, ¿y qué tiene de raro eso? Si

el dinero no lo pagaron ustedes, lo pagó el Gobierno, se pagó

del presupuesto del Gobierno, no creo que lo pagaran de su

bolsillo; se pagó del presupuesto que estaba comprometido.
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Hay un presupuesto que se compromete y se paga de ese

presupuesto. En fin, no me parece nada anormal que el

Gobierno cumpla los compromisos como todos los otros

gobiernos hemos tenido que hacer. Yo recuerdo que el

gobierno del pacto de progreso tuvo que pagar, y tome nota

porque hay muchos ceros, 25.000 millones de pesetas, 25.000

millones de pesetas -¿sabe cuánto es eso?- de un impuesto

ilegal e injusto; los impuestos no son una solución pero para

ustedes sí; 25.000 millones de pesetas del ISIQUIEMA, que

eso sí que es un agujero, no es un compromiso, es un agujero,

una ilegalidad que se cometió y que se tuvo que asumir por un

gobierno que no tenía ninguna responsabilidad en ello.

Le he preguntado de forma muy clara si ustedes van a

asumir, van a colaborar económicamente al traslado de la pista,

no si ustedes colaboran con el Real Mallorca, lo cual me parece

muy bien, que sea así, que colaboren con el Mallorca y que le

subvencionen, etc., etc, pero le estoy preguntado claramente

una cosa: si colaborarán económicamente al traslado de la pista

de atletismo de Son Moix en caso de que se lo pidan el Real

Mallorca y el Ayuntamiento de Palma. Respuesta: no sabe no

contesta.

Mire, usted puede tener un criterio, blanco, negro, sí o no,

pero lo que no puede un gobierno es no tener criterio, así que

le rogaría que nos dijera claramente si sí o si no, no si le ha

dado al Mallorca una subvención para una cosa u otra.

¿Colaborarán en el traslado de la pista si se lo piden, sí o no?

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diéguez. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, és que, el tema de la

fotografia concreta, l’hi estic recordant a vostè -i jo crec que és

important- perquè vostè em parla de l’any 2003. Jo li parlava

de l’any 2002, 2 de maig de l’any 2002, Sr. Diéguez, que va ser

quan es va firmar el protocol que va incomplir el govern del

pacte, que aquest govern, quan va arribar l’any 2003, va haver

d’assumir els pagaments anteriors. És important, Sr. Diéguez,

recordar els incompliments que fa un govern.

I jo li he contestat a la primera pregunta. Li estic dient, i a

més vostè també ho pressuposava, que el respecte cap a les

institucions hi serà sempre. Per tant el meu respecte cap a

l’Ajuntament de Palma i cap al Reial Club Esportiu Mallorca,

i li repetiré una vegada i una altra, perquè és que vostè sempre

em fa la mateixa pregunta, que aquesta és l’opinió que té

aquesta consellera.

Jo felicitaré aquestes dues institucions si un moment

determinat arriben a un acord distint al qual varen arribar.

Mentrestant la funció d’aquesta conselleria és invertir en

instalAlacions que siguin pròpies d’aquest govern, com està fent.

Li he donat un exemple, que a més vostè segur que ho ha pogut

veure, com és el del Príncipes de España, i he dit que

aprofitaria avui per donar-li, a vostè, l’exclusiva del que serà la

nova pista d’atletisme de Sant Ferran. Miri, Sr. Diéguez, li

comentaré en exclusiva també que ahir va entrar al ColAlegi

d’Arquitectes la reforma integral de tot Sant Ferran, que vostè

sap que contemplarà la nova instalAlació esportiva, que és el

velòdrom, però vostè sap que fent això el que feim és inutilitzar

una part de la pista d’atletisme que està actualment utilitzada;

però és que a més és una pista que no està homologada i

aprofitam, abans de fer aquestes noves instalAlacions, per fer

unes instalAlacions de qualitat per als nostres atletes. Aquesta és

la nova pista d’atletisme, que estarà ubicada vora la zona del

velòdrom i que a més comptarà amb els vuit carrers que són

necessaris per poder fer competicions internacionals. 

Nosaltres, Sr. Diéguez, sí que invertim en els nostres atletes,

i això és el que continuarem fent sempre a través d’aquesta

direcció general d’Esports. Mentrestant, evidentment, quan una

altra institució demani el nostre suport, com ho han fet en altres

ocasions i per altres temes, podran tenir-lo sempre que els

projectes s’adeqüin també a les nostres intencions. O sigui que,

Sr. Diéguez, jo crec que el més important és que un govern

sigui seriós, que compleixi els seus compromisos i que es deixi

d’hipotètics trasllats de pistes.

Però en tot cas també li vull reiterar que convendria..., vostè

diu que no assessora el seu grup de l’ajuntament. Jo no li estic

dient que l’assessori, només crec que seria convenient que

vostè l’informàs de totes les preguntes que fa en aquest

parlament, perquè evidentment el Partit Socialista a

l’Ajuntament de Palma està quedant una mica en ridícul,

perquè si vostè planteja de forma contínua preguntes en aquest

parlament que no corresponen a aquesta conselleria i el seu

grup no fa ni un mínim moviment per fer la mateixa pregunta

a l’Ajuntament de Palma, idò el que deixar clar, Sr. Diéguez, és

que vostè no vol que hi hagi solucions, únicament intenta

muntar aquí una espècie..., no sé exactament de què, però crec

que seria convenient que el seu grup polític, igual que ho han

fet altres grups polítics de l’Ajuntament de Palma, s’interessàs

per com estan les relacions entre l’ajuntament i el club.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. 

I.3) Pregunta RGE núm. 1626/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a situació de la pista d'atletisme de

l'estadi de Son M oix.

Pasamos a la siguiente pregunta, la número 1626, que

formula el diputado Sr. Diéguez, que tiene la palabra.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Me disculpará, Sra. Consellera, si

no hago mucho caso a las “rodriguecianas” insinuaciones de

que derive el problema hacia otro, ¿no?, porque eso es muy

típico de otros consellers que siempre, cuando legislan o hacen

normas, trasladan el problema a otros, “éste es problema mío

pero que lo resuelvan otros”, y sin darles dinero, claro,

naturalmente, ¿no?
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Mire, nos viene aquí a hablar ahora de la reforma integral

de San Fernando y de otras cosas. Me parece muy bien lo de la

pista de atletismo en San Fernando; se lo dijimos hace poco en

una proposición no de ley, que era conveniente que se hiciera

una pista de atletismo en San Fernando, nueva, se lo dijimos.

Nosotros le expusimos cuál era nuestro plan de instalaciones

deportivas, se lo expusimos, y están las actas del Pleno del

Parlamento para demostrarlo; el suyo no lo sabemos porque se

mantiene oculto y va por ahí dando vueltas, preocupándose

muchas veces más por qué empresa será la que gestionará las

instalaciones que por qué instalaciones se harán. Y si no, al

tiempo; ya llegaremos al tema de las empresas que gestionarán

las instalaciones que se están haciendo.

Me parece muy bien lo de la pista de atletismo de Sant

Ferran, hace tiempo que se lo venimos diciendo. No me parece

tan correcto el tema del velódromo; el tema del velódromo -ya

se lo dijimos- creemos que debería estar mejor en el Arenal que

donde está. Se lo dije con toda claridad y cuando quiera

podemos discutirlo, y lo suyo habría sido que lo hubiéramos

hecho, como le dije en su momento, en una comisión para

poder llegar a conclusiones sobre ello, pero vamos, el concepto

patrimonial que tienen de las instituciones les impide seguir en

ellas con un talante negociador y tratar de llegar a soluciones

consensuadas. Quieren hacer la suya para tratar de atribuirse

méritos en exclusiva en un modo de entender la política que yo

creo que no es muy correcto. 

Está muy bien que ustedes hagan una reforma integral de

Sant Ferran, mejor dicho..., o de San Fernando, como se quiera

decir, porque hay una polémica acerca de cuál debe ser el

nombre correcto, pero, en definitiva, hacen ustedes una reforma

integral de un polideportivo que no es suyo, o sí que es suyo,

porque ustedes van diciendo por ahí que eso es suyo, que como

es de s’Institut, i s’Institut es del Govern, aunque sea del

consell, dicen que es suyo. ¿Ve?, es curioso, tanto respeto por

el Ayuntamiento de Palma y ahora resulta que al consell le

hacen una reforma integral. Naturalmente espero que haya sido

pactada con ellos. Pues igual que han podido hablar con el

consell o con s’Institut, que es suyo, como ustedes dicen por

todos lados, pues perfectamente podrían hacerlo con el

Ayuntamiento de Palma para el tema de la pista de atletismo,

que es el que nos trae hoy aquí. Así que ya puede ir sacando

desde la barrera más trapos rojos para que nos desviemos del

tema, pero volvemos siempre al mismo tema: la pista de

atletismo del estadio de Son Moix.

Y en este tema que estamos la siguiente pregunta es si

considera la consellera de Presidencia y Deportes que la

situación de la pista de atletismo en el estadio de Son Moix

permite que tanto la práctica del fútbol como la del atletismo se

desarrollen de forma óptima. Es una pregunta de carácter

deportivo y, pese a lo poco que le gusta la materia deportiva,

creo que ésta probablemente la quiera o la sepa contestar. 

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diéguez. Le contesta la Hble. Consellera de

Presidencia y Deportes.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Senyor diputat, anem per passes. Jo

no desvii mai l’atenció cap a un altre, la desvii cap a qui

correspon, que és molt diferent.

En segon lloc vostè diu que totes aquestes reformes del

poliesportiu de Sant Ferran ja ho ha dit. És que això és la

diferència entre vostès i nosaltres: que vostès ho diuen i

nosaltres feim feina; és a dir, vostès fan moltíssimes

declaracions i nosaltres duim projectes, que és diferent, i unes

instalAlacions que en poc temps possiblement començarem a

veure que comencen aquestes reformes. Això és la diferència

més important.

Negociacions, que no sabem negociar. No ho diu

seriosament, no? Vostè sap que aquesta gran reforma de Sant

Ferran és una acord entre institucions, és un acord amb

l’Ajuntament de Palma, és un acord amb el Consell Insular de

Mallorca i és un acord amb el Govern balear. Què significa,

això? Que tres institucions es posen d’acord per beneficiar els

esportistes de les nostres illes, no un tipus d’esportistes, molts

de tipus d’esportistes. Això és la diferència, Sr. Diéguez.

Sincerament jo la darrera frase no li prendré en compte

perquè és un insult. Vostè no em digui a mi que no m’agrada

l’esport; això és un insult perquè som la responsable de l’esport

d’aquestes illes. Per tant no li prendré en compte. 

Que si crec que la pràctica del futbol i de l’atletisme és

adequada a l’actual estadi de Son Moix. Miri, jo pens, Sr.

Diéguez, que per jugar a futbol es necessita el mateix espai, la

mateixa gespa, els mateixos 11 jugadors que juguen, uns a

favor i altres en contra, i un àrbitre. No crec que això influeixi

en el rendiment, i de fet ho demostren altres camps importants

com pot ser el camp de l’Espanyol, o el camp de la Reial

Societat, que vostè, que sap moltíssim d’esport, sap amb quina

qualificació estan a la lliga, sap que estan en els millors llocs.

Per tant no crec que la pista d’atletisme els pugui influir. I

després si als atletes els influeix que enmig hi hagi un camp de

futbol. Idò si continuen tenint els mateixos vuit carrers i les

mateixes condicions que ha de tenir una pista homologada,

supòs que tot això no influeix. 

Vostè m’ha demanat estrictament en termes esportius, i

aquesta és la meva resposta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. En turno de réplica, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Mire, el diálogo entre

instituciones yo lo relativizo un poco, y se lo diré por una cosa

y le plantearé la prueba definitiva de que el diálogo es un poco

relativo entre s’Institut y el Govern de les Illes Balears. Mire,

si realmente hubiera este diálogo entre instituciones y

estuviéramos hablando de una gran remodelación de una

institución del consell, que fuera del consell y que el consell la

gobernara como Dios manda, quien daría esa exclusiva sería el
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Consell de Mallorca, y sería una falta de educación y de

cortesía por su parte dar la exclusiva de una instalación que es

propiedad de otra institución, del Consell de Mallorca. No les

chafe el protagonismo. Realmente no es del Consell de

Mallorca, sabemos que s’Institut es suyo, y ustedes además

meten dinero en el Consell de Mallorca de forma subrepticia

fastidiando a otros consells para conseguir tener el dinero

suficiente para llevar a cabo la política que les da la gana en

s’Institut. O sea, diálogo entre instituciones no, es suyo,

s’Institut, es su colonia en el Consell de Mallorca.

Me dice que considera que es un insulto eso que le diga que

no le gusta el deporte. Mire, a la consellera de Agricultura y

Pesca, por poner un ejemplo, no tiene por qué gustarle el

pescado, ni la carne; puede ser la consellera de Agricultura y

Pesca y no gustarle las ovejas, y tal, evidentemente. O sea, una

cosa es que uno sea responsable y que tenga que enfrentarse a

conflictos como el de los pescadores y pescaderos, y otra cosa

es que le guste el pescado, son dos cosas muy distintas, y creo

que lo entenderá y espero que su sensibilidad se vea menos

herida a raíz de estas aclaraciones. Yo no consentiría y no vería

lógico que a la consellera de Agricultura le dijéramos: “Oiga

usted, para poder ser consellera de Agricultura y Pesca cómase

usted ahora esta vaca y luego el pescado éste que le ponemos

ahí; entonces usted ahora está capacitada”. No, mire, puede

decir “no me gusta la carne, no me gusta el pescado”, pero

puede ser una magnífica consellera de Agricultura y Pesca. En

fin, creo que no hace falta hacer más aclaraciones al respecto.

Me dice que no cree que afecte al rendimiento del fútbol.

Esto sí que me preocupa, y ahí entramos en materia. Me dice

que la pista de atletismo no afecta al rendimiento del fútbol;

bueno, no ha seguido usted mucho las declaraciones de todos

los futbolistas, de los entrenadores que ha tenido el Mallorca y

de los presidentes que ha tenido el Mallorca des de que tiene el

estadio de Son Moix. No ha seguido sus declaraciones porque

todos insisten en lo mismo, todos, todos, unánimemente; si no

dígame uno que diga, uno, ya no le pido cinco justos como le

pedían a aquel santo varón en aquella época, sino que le pido

uno que diga “estamos muy a gusto con la pista de atletismo y

nos motiva a jugar mejor”. Dígame uno. Y si quiere yo le

puedo decir, por cada uno que me diga usted, yo le digo cinco,

cinco jugadores, no cinco presidentes que no ha habido tantos.

Afecta al rendimiento del equipo de fútbol, ya le digo, y hay

unanimidad al respecto; si no ya verá como no es capaz de

decirme alguien que diga que está muy contento con la pista de

atletismo de los que practican ahí el deporte del fútbol.

Respecto a los atletas, que no tienen ningún problema. Por

eso cada semana se hace una competición allí, por eso van a

entrenar todos los días... Los atletas hicieron una competición,

una única competición en el estadio de Son Moix y porque el

presidente de la Federación de Atletismo en un momento

determinado la quiso hacer de forma como simbólica, casi por

demostrar que ellos también tenían derecho a acceder allí, y no

vea los problemas que tuvo. ¿Pero ha visto algún atleta entrenar

entre semana? Por la pista de atletismo pasean los coches de

una conocida marca de venta de coches de segunda mano. En

la pista de atletismo hay aparcada una embarcación deportiva,

detrás de una portería hay aparcada una embarcación deportiva.

Es decir, no me diga que los atletas puedan hacer atletismo y

hacen atletismo con normalidad en esa pista, aquí no ha estado

muy acertada la Sra. Consellera y si su opinión es que se puede

practicar tanto un deporte como otro sin ningún problema, le

tengo que decir Sra. Consellera que está muy equivocada.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diéguez. tiene la palabra la Sra. Consellera

para finalizar la pregunta.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, de veres que el més

important en aquesta conselleria en cap cas mai és l’exclusiva,

jo li repetesc que això és un acord entre tres institucions i vostè

intenta confondre, perquè una cosa és la titularitat i l’altra és la

gestió, que és molt diferent. Està clar que jo sé que vostè

sempre intenta divertir-nos, ho fa mitjançant aquestes

manifestacions de què a la consellera d’Agricultura no té

perquè haver-li d’agradar el peix. Idò miri, em sap greu, a mi

m’agrada l’esport, si no ho sabia perquè li quedi clar. 

A més, sap què és possiblement el que més me molesta?

Que vostè mai juga net, mai. La primera pregunta que ha fet ha

estat, vostè creu que esportivament una instalAlació amb la pista

d’atletisme i el camp de futbol afecta el rendiment esportiu dels

esportistes? Jo he contestat aquesta pregunta. En aquesta

segona pregunta, o en aquesta segona intervenció que vostè ha

fet Sr. Diéguez ha tergiversat, perquè ja no parla

d’esportivament, està parlant de manifestacions que

evidentment han fet jugadors de futbol, president del club, o

que fins i tot també ha fet l’altra part, que són els atletes i que

evidentment a cada una de les parts els agradaria tenir una

instalAlació independent i si no fos així, vostè ja ni plantejaria

aquestes preguntes en aquest Parlament. Però és que la primera

pregunta era esportivament i jo me reafirm Sr. Diéguez en què

esportivament no afecta en absolut que un camp de futbol

tengui al seu costat una pista d’atletisme, com que tengui un

camp de rugbi, mentre tengui el seu espai. Això és el que jo li

he contestat.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 1627/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a trasllat de la pista d'atletisme de

l'estadi de Son M oix.

Doncs per formular la següent pregunta, relativa a trasllat

de la pista d’atletisme de l’estadi de Son Moix intervé el diputat

Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. No se enfade, no todos los días

salen las cosas bien, ha sido una mala mañana pero no pasa
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nada. Es decir, si yo le he preguntado sobre el rendimiento

deportivo y me ha dicho que no afecta al rendimiento deportivo

y yo le he dicho que sí y le he dicho que como testimonios

efectivos y de primera mano le podría citar una serie de

deportistas que practican deporte allí y que se quejan de que

afecta a su rendimiento deportivo y que afecta su clasificación

deportiva, que afecta a los resultados que obtienen el disponer

de una pista de atletismo. Le hablo desde el punto de vista del

futbol. Y le he emplazado para que me dijera un sólo que dijera

lo contrario y no ha podido y no ha podido porque se había

equivocado. No pasa nada, se puede equivocar, no pasa nada.

Vale más reconocerlo que insistir en un error. 

Afecta, lo han dicho todos los profesionales porque son

profesionales los que juegan allí a futbol en el estadio de Son

Moix, les afecta a su práctica deportiva desde el punto de vista

del rendimiento y lo han dicho todos de forma unánime. Usted

dice que no, bueno pues tiene otra opinión, ellos ya juzgarán si

la consellera de Deportes, que dice gustarle el deporte, bueno

esa es su opinión, yo tengo una opinión distinta y mi opinión

todavía es libre, acertaré o no acertaré, pero mi opinión es libre.

Ellos sabrán si la consellera de Deportes entiende de sus

problemas o no, ellos serán los que le juzguen definitivamente

y yo creo que cuando la juzguen dirán, no tiene mucha idea de

lo que es practicar futbol profesional en un estadio con una

pista de atletismo porque eso supone una serie de

incomodidades que yo no tengo ahora tiempo, ni creo que valga

la pena insistir en ella.

Por eso la última pregunta es clara, yo le pregunto si no

opina la consellera de Presidencia y Deportes que de

trasladarse la pista de atletismo del estadio de Son Moix

permitiría una mayor y mejor utilización por parte de los

atletas. No sólo se mejoraría el rendimiento de los deportistas

que practican futbol allí, sino que los atletas tendrían una mejor

facilidad para acceder a su deporte. Sé que nos ha dado hoy la

exclusiva, robándosela al Consell de Mallorca, de que el

Consell de Mallorca hará una pista de atletismo en el

polideportivo de Sant Ferran, una pista nueva. Espero que

cuanto esto lo sepa la Sra. Presidenta del Consell de Mallorca

no se lo tenga en cuenta, porque creo que correspondía a la

presidenta, conjuntamente con ustedes si colaboran

económicamente por supuesto, dar una noticia de esas

características, salvo que no haya aquí nada que ver con el

Consell de Mallorca y ha sido una cosa suya, con su colonia de

s’Institut.

Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sra. Puig té la paraula per un temps

de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diéguez, la veritat és que és

discutible si afecta o no al rendiment, com vostè deia, vostè té

una opinió, jo en tenc una altra. Supòs que els jugadors de la

Real Societat també en tenen un altre i els jugadors de

l’Espanyol també en tenen una altre, els seus presidents i tots

els seus seguidors possiblement també, perquè de fet per això

estan donant un excelAlent rendiment que ja ens agradaria a

nosaltres també.

El que no és discutible és que vostè pugui opinar sobre si a

mi m’agrada una cosa o me deixa d’agradar, això ja no és

discutible. En tot cas és la meva opinió, no la seva. Per tant, jo

l’únic que deman és respecte cap a les meves competències i

cap a les meves aficions. 

I en tot cas, l’altre pregunta que me torna a reiterar és si és

possible el trasllat de les pistes d’atletisme de Son Moix a un

altre lloc. Ja li he dit que físicament és impossible i li ho

tornaré repetir, no podem llevar l’asfalt de Son Moix i dur-lo a

un altre lloc. El que podem fer són pistes noves, pistes que se

reformen a Prínceps d’Espanya i unes pistes noves que també

es faran a tot el complex del poliesportiu de Sant Ferran,

perquè és un acord entre les institucions. Jo li he contat en què

consistirà i esper que els atletes d’aquesta comunitat autònoma

estiguin satisfets amb aquestes noves instalAlacions i que puguin

gaudir-ne molt properament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Puig. El temps és de 5 minuts de

rèplica per al Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Creo que llega el momento ya de

las conclusiones, a la vista de lo que se ha venido diciendo

hasta ahora, las conclusiones son muy claras. La primera que

obtenemos es que por parte de la Sra. Consellera se considera

que tal como está la pista está muy bien, que aunque las otras

instituciones le pidan ayuda, pues que no habrá ni un duro. Esa

es la conclusión porque no se ha comprometido a nada en

absoluto, lo cual es entendible desde del punto de vista de la

quiebra económica en que está el Gobierno de las Islas

Baleares, pero desde el punto de vista deportivo no es tan

justificable. No se va a poner ningún dinero. Y la última

conclusión que sacamos es que por parte de la Sra. Consellera,

es que quiere que nos fijemos en otras cosas y que no hablemos

de esto. Este es el mensaje que nos ha ido repitiendo a lo largo

de todo esta..., no hablemos de esto, hablen de otro sitio, hablen

de otra cosa, esto no, que se encargue el ayuntamiento, etcétera.

En fin Sra. Consellera, le puedo asegurar una cosa, que

podré estar mejor o peor acertado, pero habrá unos

parlamentarios que sean más brillantes, más completos, más lo

que quiera, etcétera, pero insistentes habrá pocos. Yo le

aseguro que hasta que no tenga una respuesta como toca, clara

y concisa, seguiré insistiendo. Me quedan todavía un par de

años y no se preocupe que seguiré insistiendo que hasta de una

forma clara me diga, no voy a ayudar para nada, o sí que voy a

ayudar, lo que usted decida. Pero tiene que manifestar un

criterio claro que nos permita con ello tratar de solucionar de

una manera u otra el problema que tiene en estos momentos,

tanto los practicantes del deporte del futbol en el estadio Son

Moix, como los atletas en estos momentos. Yo le puedo

asegurar que seguiré insistiendo.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 31 / 6 d'abril del 2005 421

 

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. I per un temps de 5 minuts la

Sra. Consellera pot contrareplicar.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que efectivament Sr.

Diéguez, jo estic a la seva disposició per totes les preguntes

vostè vulgui fer, la mateixa la pot formular tantes vegades com

vulgui perquè aquesta consellera està disposada a contestar,

efectivament sempre en la mateixa línia. Vostè triï. Moltes

gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Puig. 

I.5) Pregunta RGE núm. 1866/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a reestructuració dels

centres de menors.

Per formular la següent pregunta, relativa a la

reestructuració dels centres de menors intervé la diputada Sra.

Aina Rado pel Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé Sra. Consellera, formulam avui

aquesta pregunta perquè ha anunciat vostè en diverses ocasions,

tan en els mitjans de comunicació com a en aquest mateix

Parlament, la reestructuració d’aquest centre de menors que

tenim en aquest moment a Es Pinaret, per mesures de règim

tancat i semi-obert, i el centre d’Es Fusteret, prioritàriament de

mesures de règim d’obert. Ens agradaria saber exactament

quines són aquestes modificacions o aquesta reestructuració

exactament que vol dur a terme aquesta conselleria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Sra. Puig té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament hem

vengut anunciant durant aquests darrers mesos una reforma,

una reestructuració important de tot allò que són els centres de

reforma per als menors infractors, tal com marca la llei que

molt bé vostè coneix, la llei 2000, allà on ens marca que hi ha

d’haver tot un seguit de règims específics perquè aquests

menors puguin complir en condicions aquesta llei per mesures

imposades sempre judicials i també per la mancança que en

aquest moment ens trobam a les nostres illes. Les reformes van

encaminades en dos sentits importants, un és la construcció que

hem vengut anunciant d’un centre terapèutic per al tractament

de menors que tenguin problemes amb drogaaddicció i

problemes duals també en temes de psiquiatria i també una part

important de la reforma de tot el complex que actualment està

a Es Pinaret, ampliació i la possibilitat que allà dins se puguin

separar els distints règims. 

Avui tenc l’oportunitat, tal vegada així se vegi un poc més,

de poder dur allò que és el projecte i que alguna d’aquestes

fases està començada i ara ho explicaré. Vostè coneix

perfectament quin és el recinte d’Es Pinaret, sap que hi ha

aquests 4 mòduls, aquí n’hi ha mig, aquí s’amplia aquest

mòdul, se reestructura tot i se construeix aquest nou mòdul que

és la zona de dormitoris per al centre terapèutic. S’amplia tota

aquesta zona d’aquí, aules i gimnàs i se reestructuren els dos

centres de règim tancat, a més també de fer una ampliació de

tot allò que són els tallers. També tota una remodelació de la

zona esportiva i la construcció d’una piscina que ja està

començada.

En aquesta zona d’aquí s’ampliarà perquè pugui donar

també mòduls d’habitacions per allò que puguin ser els distints

règims. Per tant, aquí s’ubicaran els dos règims tancats, un

règim semi-obert, 18 places de terapèutic. I la següent fase que

també ja està començada és la fase d’expropiació dels terrenys

annexes en aquesta zona d’aquí, construint de forma

complementària a la zona de dormitoris per al terapèutic tota

una zona de pista esportiva, de granja-escola i també tot un

edifici de mòduls de serveis externs, perquè hi hagi els serveis

que actualment té la Fundació Estel i que a més, se pugui donar

cobertura també a tractament ambulatori a través de què en el

centre aquí estiguin o no ubicats els serveis metges, etcètera,

per allò que hagi de menester el centre terapèutic. 

Això té distintes fases, la primera d’elles és la remodelació

d’Es Pinaret. Començarà el mes de juny-juliol d’enguany, està

fet el projecte bàsic i està previst que dia 11 d’abril entre la

solAlicitud de llicència a l’Ajuntament de Marratxí. Hem

començat a les zones esportives les reformes. També està en

fase de tramitació l’expedient d’expropiació de la zona annexa

per a la construcció, com he comentat en un principi, d’allò que

serien la resta de complements a la zona del centre terapèutic.

I aquesta és tota la reforma integral que se durà a terme,

com comentàvem, en fases. Permetrà que tots els menors

puguin estar ubicats aquí i que se puguin complir els distints

règims. La fase final de tota la reforma de les instalAlacions, la

darrera de totes acabarà en el gener de l’any 2007.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Puig. Sra. Rado té la paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Puig, gràcies per aquesta

explicació i aquest pannell que ens ha duit aquí a mostrar. Però

creim que hagués estat millor que enlloc de fer aquesta

exposició, una mica mediàtica aquí, aquests diputats haguessin

tengut una informació una mica més acurada d’aquesta
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modificació, ja que vostè la ve anunciant des de fa tant de

temps.

Per una altra banda, el tema de les expropiacions. També jo

crec que des de l’any passat ja li ho he demanat en algunes

ocasions, en quina fase estan, me diu que estan en fase

d’expropiació, jo no som tècnica en això, no sé quin temps

solen durar les fase d’expropiació, però en tot cas aquesta sí

que me pareix que ja du un camí bastant llarg. Després dir-li

que evidentment no tenc el coneixement que m’agradaria de

com pensen fer exactament aquesta distribució, comprendrà

que des d’aquí i en un moment és difícil fer una avaluació

d’allò que realment volen fer, però sí que li voldria fer unes

petites consideracions. Per a vostè pareix que és un triomf, o

allò que vostè desitjava, tenir concentrats tots els menors que

tenguin algun tipus de problema legal a un centre. Vostè sap

que se recomana i se recomana des de tot tipus d’experts i fins

i tot, des de jutges i fiscals de menors, que siguin centres

específics per a cada una de les mesures, un centre terapèutic,

un centre per al règim obert, un centre per a règim tancat, un

centre per a règim semi-obert. I que si no record malament, era

el que vostès ens reclamaven durant la passada legislatura. Ara

pareix que ho han oblidat. Bé, potser hagin tengut uns tècnics

que ara els recomanen això, però vaja, això era el que passava.

I per altra banda també dir-li Sra. Consellera, que fa molt de

temps que ens comenta aquest tema, per això duim aquesta

pregunta avui aquí de la reforma i m’estranya que comencin

precisament per la piscina, perquè pel que sembla és l’únic que

han començat. Entre altres coses, jo ja sé que vostès

segurament tenen un pressupost ample i evidentment l’apliquen

allà on creuen convenient, però en el mateix recinte hi ha una

piscina magnífica de competició, vull dir reglamentària,

absolutament desaprofitada i jo pensava, erròniament, que quan

vostès parlaven de fer una piscina que evidentment podrien

adaptar, podrien incloure dins el recinte d’Es Pinaret aquesta

piscina, que com vostè sap està a la Conselleria de Funció

Pública, que no té cap funció ni una, no s’empra, s’emprava

durant l’altra legislatura precisament per als nins d’Es Pinaret,

però ara se veu que n’han de fer una de nova i aquesta

anunciada reforma l’han començada precisament per la piscina.

Per tant, dir-li sobretot que tenir en el mateix recinte Sra.

Consellera, règim obert, règim semi-obert i règim tancat i un

centre terapèutic en aquest grup que represent no li pareix el

més idoni i creim que és un greu error.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Per contrarèplica i per un temps

de 5 minuts té la paraula l’Hble. Sra. Consellera de Presidència

i Esports.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, jo no he vengut a

fer cap exhibició, vostè m’ha formulat una pregunta i jo he

vengut aquí a contestar-la. I com que vostè coneix perfectament

el recinte perquè va ser directora general, he pensat que

gràficament se podria ubicar millor i en tot cas perquè tenim el

projecte bàsic acabat i jo volia que vostè i els altres diputats

d’aquesta cambra ho poguessin conèixer perquè creia que era

el més raonable.

Vostè va ser directora general i sap que ens varen deixar

fora cap tipus de reforma feta, ni cap tipus d’inversió i que les

instalAlacions d’allà són obsoletes. Per tant, aquesta consellera

considera del tot inoportú fer un centre nou i deixar les actuals

instalAlacions com estan. Per això feim una reforma integral,

amb diferents mòduls que en cap cas se comuniquen. Això vol

dir Sra. Rado, és important perquè després m’ho demanarà,

això vol dir que el centre tancat no se comunica amb el centre

semi-obert, ni tampoc se comunica amb el centre terapèutic, ni

tampoc se comunica amb un possible centre de règim obert, no

se comunica. Per tant, no se veuen i no saben qui hi ha al

costat. El que feim és fer el que vostès no varen fer, és a dir,

complir la llei. Fins ara únicament hi ha uns mòduls allà on

estan mesclats els interns de règim tancat i els tancats de règim

semi-obert, estan mesclats. I precisament el que evitarem

mitjançant tota aquesta reforma integral és separar-los i que

puguin donar compliment a les distintes mesures. La veritat és

que jo ho he anunciat, però ho hem fet, jo estic contant que

tenim el projecte bàsic que dia 11 entra la solAlicitud de

llicència a l’Ajuntament de Marratxí i evidentment hem

començat per les obres que ja tenim la llicència concedida, en

aquest cas és de la piscina. 

La veritat és que no sé com ho de qualificar, però

m’alAlucina un poc que vostè me digui que me n’he de dur els

menors d’Es Pinaret a la piscina de la conselleria. No crec que

sigui precisament el més adequat i ja que feim una reforma

integral i modificam tota la zona esportiva, creim que és

adequat que també puguin tenir aquesta zona just al costat. I

aquesta és precisament la piscina que utilitzaran els menors que

estaran en règim tancat, però no la utilitzaran ni els que estan

en règim semi-obert ni els que estan en el terapèutic, perquè

precisament no se mesclaran amb els de règim tancat perquè

tendran unes instalAlacions específiques per a ells. Sra. Rado, de

veres el que vol aconseguir aquesta consellera és la reinserció

i la socialització d’aquests menors i que no fa en cap cas és

únicament en un mateix complex mesclar tots aquests menors,

precisament tot el contrari. A part, com li comentava en un

principi, que també és important una reforma de les

instalAlacions actualment utilitzades, com són els centres per a

règim tancat, que vostè sap que no tenen aire condicionat, que

moltes vegades l’aigua és freda perquè no funciona la

calefacció, etcètera, ho podria detallar aquí, vostè ho coneix

perfectament i nosaltres volem que els menors que estiguin allà

puguin estar en les seves condicions. A més de fer tot un tancat

perimetral en tota la zona del règim tancat.

Està distribuït per fases, jo si vol puc detallar

específicament quina reforma se farà en cada determinat

moment, quines són les fases i quines són els pressuposts per

fase. Però jo crec que el més adequat és el que he fet que ha

estat explicar la reforma integral, puc entrar en detall del que

vostè vulgui. Anunciar-li que el pressupost total de la reforma

i la construcció de les zones és de 4.359.930 euros. I conforme

se vagin acabant aquestes fases, vostè se’n donarà compte de la

important reforma que feim per als menors en aquestes illes.
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Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Puig. 

I.6) Pregunta RGE núm. 1867/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a personal del pis de

desinternament.

Per formular la pregunta RGE núm. 1867, relativa al

personal del pis de desinternament intervé la diputada Sra. Aina

Rado per part del Grup Parlamentari Socialista i autora de la

mateixa.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, també aquesta pregunta està

una mica relacionada amb el tema de menors i diu

concretament, amb quin personal compta, vostè ens va dir que

seria un pis per a compliment de mesures. I voldríem saber quin

és el personal de què disposa i que està a disposició dels

menors que passen per aquest pis i no sé si dir-li de

desinternament o de compliment de mesura de convivència

perquè crec que això també és una mica confós i esper que la

consellera pugui aclarir-m’ho.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rado. Té la paraula la Sra. Puig.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí Sra. Diputada, dir-li que aquest

pis que vàrem posar en funcionament el mes de novembre de

l’any passat compta amb una sèrie de professionals, és un grup

educatiu, té 3 professionals, una pedagoga, una educadora

social i un psicòleg. Un d’aquests professionals s’ha optat

també perquè resideixi de forma permanent en aquest pis per

oferir una atenció als joves, sempre que sigui necessària. 

Efectivament se tracta d’una passa intermèdia entre aquests

menors que acaben de complir una condemna d’internament a

un centre tancat o semi-obert, sempre dictada per mandat

judicial i que puguin passar a aquest pis abans d’entrar dins el

que diríem el món normal. Moltes vegades s’imposa aquesta

mesura perquè no compten amb una família adequada, no tenen

família, o és una família desestructurada i el que intentam és

evitar que aquests menors se vegin abocats al carrer i no puguin

tenir una sortida adequada i evitar una possible reincidència.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Puig. En torn de rèplica té la paraula la

Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sra. Consellera, continuo igual de confosa que al

començament. No arrib a aclarir si aquest pis és un pis per a

compliment de mesures o és un pis, per altra banda

absolutament necessari i jo creia en un cert moment que per

això era, un pis per fer aquesta transició que vostè ens diu.

Si és un pis de transició no és un pis de compliment de

mesures, és un pis de transició, necessari com li dic, però no de

compliment de mesures. Si és de compliment de mesures, la

mesura concreta de convivència, com diu la llei, amb una

persona o grup, m’estranya, perquè està bé que hi hagi

pedagogs i psicòlegs, però que només hi hagi una persona

d’una manera estable en aquest pis. Li demanaria quantes hores

és al pis aquesta persona, conviu al pis. Si es un pis de

desinternament, sense que tengui res a veure en qüestions de

mesures judicials ja pot estar bé. Ara si és per compliment de

mesures voldria que m’ho expliqués.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rado. Sra. Puig té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament Sra. Diputada, és un

pis de compliment de mesures judicials, tal com estableix la llei

que vostè ha comentat i és la convivència amb una altra

persona, amb una família o un grup educatiu. Evidentment el

personal professional que està allà és el correcte, perquè vostè

sap que aquests menors quan els imposen una mesura judicial

d’aquest tipus és perquè són menors, en el centre d’internament

han acabat la seva condemna i han tengut un desenvolupament

correcte durant l’estada en el centre de reforma. Normalment

són majors de 16 anys, imposats també per mesures judicials

que no tenen família, com comentava, però a més són menors

que poden estar en aquest pis perquè no són menors conflictius,

no tenen problemes de consumició de drogues i no presenten

cap tipus d’actituds violentes. La veritat és que l’experiència

des de la posada en marxa d’aquest pis, el novembre de l’any

2004 ha estat totalment positiva. 

És un pis que té 4 places, durant aquest temps hi han passat

3 menors, normalment l’estada que se sol aplicar és de 6 mesos,

encara que sempre tenen un programa educatiu individual i el

jutge pot decidir que sigui menor. Actualment d’aquests 3

menors que varen entrar en el pis n’hi ha dos i un d’ells ja ha

acabat aquesta fase i està incorporat dins el món laboral i viu en

aquests moments amb un familiar, perquè a més de fer aquesta

convivència en aquest pis, el que fan és seguir tot un programa

educatiu de formació professional i de reinserció dins el món

laboral. 

Per tant, aquesta la funció que compleix aquest pis. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Puig.
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I.7) Pregunta RGE núm. 1868/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a menors allotjats al pis de

desinternament.

Per formular la següent pregunta, relativa a menors allotjats

al pis de desinternament intervé la diputada Sra. Aina Rado del

Grup Parlamentari Socialista i la seva autora. Sra. Rado, té la

paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, de qualque

manera ha contestat una mica aquesta pregunta, però jo li

tornaria a insistir en quina mesura havia imposat... M’ha dit que

havien passat per aquest pis tres menors; jo li tornaria a insistir

en quina mesura tenien, mesura judicial imposada per un jutge

aquests tres menors que han passat per aquest pis.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rado. Sra. Consellera té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Rado, la veritat és que en

aquest moment jo desconec l’expedient personal d’aquestes tres

persones que han passat per aquest pis, però hi han passat per

decisió judicial. Per tant ha estat una mesura imposada per un

jutge que ha decidit que una vegada que ha acabat el termini

d’internament, o ha reduït el termini d’internament, ha passat

a donar compliment a una altra de les mesures que estan

imposades a la llei.

Ara hi ha dos menors i n’hi ha un que està pendent de poder

entrar en aquest pis, també, perquè estam pendents de la decisió

judicial, que està solAlicitada. Per tant és una decisió que no

correspon a cap membre, tampoc, de la direcció general. Vostè

sap perfectament això com funciona i són expedients personals

d’aquests menors que estan en aquest pis, però és una mesura

judicial.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Rado, té 5 minuts de rèplica.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Molt bé, gràcies. Començaré pel final. Jo no li deman, ni

molt manco, els expedients personals; li deman senzillament

quina mesura s’ha imposat. Això no és un expedient personal,

evidentment, sinó saber si se li ha imposat un període de

convivència amb una persona o una altra. De totes maneres

tornam allà mateix: si és una mesura judicial ha de conviure

amb una família o un grup; vostè em diu que l’encarregat, per

dir-ho de qualque manera, d’aquest pis és una persona i jo li

deman com es fa perquè aquesta persona, una persona sola,

pugui conviure amb aquests menors internats al pis. Però bé,

m’ha contestat el que m’ha contestat i, bé, ja veig que és el que

hi ha.

I per altra banda, Sra. Consellera, podem discutir vostè i jo;

vostè tendrà una opinió, jo en tendré una altra, i per això cada

una som d’un partit diferent però, Sra. Consellera, no digui

mentides, no digui que no li havíem deixat cap projecte. Vostè

sap perfectament que hi havia un projecte a la casa nova,

concretament a Sant Jordi, i hi havia un projecte fet. Que a

vostès no els ha agradat?, molt bé; que vostès no es volien

enemistar amb els veïnats d’allà, que evidentment eren de

determinades associacions que no els volien?, molt bé; però no

ens digui que és que no havíem deixat res, Sra. Consellera.

I, en fi, continuarem fent preguntes per fer un seguiment,

evidentment, de les obres de remodelació d’aquests centres de

menors que, per cert, del centre de dia no ens n’ha parlat, per

exemple. Jo li demanava en general centres de dia i no ens n’ha

parlat, i això que tenen un conveni amb aportacions del

Ministeri de Treball. Si em pot dir qualque cosa d’aquest centre

de dia també li ho agrairé. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, jo a la primera

pregunta que he contestat en relació al personal li he dit que

estava compost per tres persones: una pedagoga, una educadora

social i un psicòleg, i que d’aquest grup de professionals n’hi

ha un que està de forma permanent amb aquests menors; això

vol dir que és un grup educatiu, que és la mesura interposada

per la llei, i que s’està complint tal com es marca. 

Quina mesura s’ha imposat a aquests menors? La de

convivència amb una altra persona, família o grup educatiu.

Aquesta és la mesura que s’ha interposada. Normalment

interposen aquesta mesura en un termini de sis mesos, que els

dos menors que hi ha actualment aquí és la que compleixen.

L’altre menor ha sortit amb antelació perquè ja està totalment

reinserit, està incorporat al món laboral i viu amb una familiar,

que aquest és únicament i exclusivament l’objectiu que

persegueix aquesta conselleria, reinserir els menors, i per això

hem posat en marxa una d’aquestes mesures que estava posada

a la llei, que no existia fins a l’any 2004, vostè ho sap

perfectament. Únicament fins ara el que es podia fer per aquest

menors era internar-los. Bé, sí, hi ha una altra mesura que vostè

va posar en marxa, que varen ser aquells acolliments familiars,

se’n recordarà vostè, una mesura d’acolliments familiars per a

Mallorca, per a Menorca i per a Eivissa, i que durant els anys

que vostè ho va posar en marxa només hi va haver un

acolliment per part d’un menor, no hi va haver més famílies

voluntàries, bé, en definitiva, entre cometes un fracàs. Per tant

si ho hem de comparar amb aquesta mesura del pis, que tenim

un menor reinserit, que n’hi ha dos que viuen en convivència en

aquest pis i que n’hi ha un pendent de mesura judicial, jo crec

que ens hem de felicitar tots, perquè el que ens interessa al final

és que nosaltres puguem reinserir aquests menors i que en un

futur no reincideixin i que no tornin delinquir.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Puig. Abans de debatre el segon punt de

l’ordre del dia agraïm la presència de l’Hble. Sra. Consellera de

Presidència i Esports i també dels seus acompanyants. Moltes

gràcies.

II. Proposició no de llei RGE núm. 705/05, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al Consell de

l'Audiovisual de les Illes Balears.

I passam a continuació al segon i darrer punt de l’ordre del

dia, relatiu a la proposició no de llei presentada pel Grup

Parlamentari Socialista relativa al consell audiovisual de les

Illes Balears. Sí, té la paraula.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, amb aquesta

proposició no de llei que presentam avui aquí es proposa la

creació d’un consell de l’audiovisual de les Illes Balears, tenint

en compte que en aquest darrer any s’han produït dos fets que

jo definiria d’històrics en el sector de l’audiovisual d’aquestes

illes, com ha estat la creació de la televisió i de la ràdio

públiques autonòmiques per primera vegada en la nostra

història, actuació que nosaltres compartim plenament quant a

la creació de la ràdio i de la televisió públiques autonòmiques,

si bé no compartim, encara que aquest és un altre debat, el nou

model o el procés tal i com s’ha desenvolupat fins ara.

Per altra banda també hem estat la primera comunitat

autònoma de l’Estat en l’adjudicació de les televisions locals

digitals, fet que en un principi, igual que en el tema anterior,

també creim que és positiu, però del qual el meu grup difereix

absolutament de com s’ha desenvolupat aquest procés

d’adjudicació, on per cert els tribunals tendran la darrera

paraula.

I aquesta introducció ve al cas, com deia, perquè estam

davant d’uns canvis vertiginosos en el camp de l’audiovisual,

tant en els mitjans públics recentment creats com en els privats,

i per això es fa necessari garantir el pluralisme, l’objectivitat,

la transparència informativa, i és per això que proposam, a

través d’aquesta proposició no de llei, la creació d’aquest

consell de l’audiovisual de les Illes Balears, que no és altra

cosa que un ens públic de caràcter institucional, que sigui

independent, amb personalitat jurídica pròpia, i que tengui com

a finalitat ser l’autoritat audiovisual de les Illes i que ha de

vetllar pels continguts d’aquest sector, pel pluralisme dels

mitjans, i per l’objectivitat i la transparència informativa.

Aquest consell audiovisual, que ja existeix a altres

comunitats del nostre entorn, de l’Estat, com puguin ser

Catalunya i Navarra, i a molts altres països, tant europeus com

a Amèrica, etc., tendria funcions d’assessorament tant per al

Govern com per al mateix parlament d’aquestes illes en tot el

que fa referència a matèries relacionades amb el sistema

audiovisual. Però a més d’aquestes funcions d’assessorament

tendria altres funcions que jo crec que són molt important, com

pugui ser la de la potestat sancionadora, la de control de la

publicitat institucional i la de garantia del pluralisme polític,

social, cultural i lingüístic de les nostres illes.

Per altra banda també existeix una altra funció que voldria

ressaltar, i de la qual ja existeix experiència a altres comunitats

autònomes, com pugui ser la d’informar preceptivament la

proposta dels plecs de condicions que formula el Govern abans

de convocar qualsevol concurs d’adjudicació de concessions de

serveis de televisió o de ràdio. Això vol dir que per exemple en

el cas de la nostra comunitat, si haguéssim tingut aquest consell

de l’audiovisual abans de la recent adjudicació i del concurs de

les televisions locals digitals, haguéssim tengut aquest informe,

com dic, preceptiu del consell audiovisual i, per cert,

adjudicació polèmica, perquè aquest també serà un altre debat,

on s’ha deixat fora totes les institucions públiques que havien

solAlicitat la seva adjudicació.

Esperam que aquesta proposta tengui la unanimitat de tots

els grups polítics tenint en compte que la majoria dels partits,

en els seus compromisos electorals a les eleccions generals del

mes de març de l’any passat, recollien expressament aquest

compromís de la creació d’aquest organisme. Així per exemple

el Partit Popular en el seu programa electoral l’anomenava

concretament consell audiovisual; el Partit Socialista

l’anomenava consejo superior de medios audivisuales;

Esquerra Unida consejo de la comunicación audiovisual, etc.,

però en definitiva tots els grups parlaven d’aquest mateix ens

públic. Per tant esperam que allò que es va dir que era bo per

al conjunt de l’Estat s’entengui també ara bo per al conjunt de

les nostres illes.

I per últim he de dir que no podem compartir, ens preocupa

l’argument que el mateix govern de les Illes, en boca de la

vicepresidenta, en el passat ple de dia 22 de febrer d’enguany

hagués manifestat que entenia que no era necessari, que

s’hauria d’estudiar més endavant aquesta proposta de creació

d’un consell audiovisual, amb l’únic argument que, com que

arreu de l’Estat només hi ha dues comunitats que el tenguin ja

en funcionament, com són Catalunya i Navarra, això feia que

nosaltres no ens peguéssim precipitar. Jo crec que aquest és un

argument molt pobre, molt feble, i per allò que ens convé

aquest govern del Partit Popular sí té pressa i corre, com per

exemple haver estat la primera i de moment l’única comunitat

que ha fet el procés d’adjudicació de les televisions locals

digitals, sembla ser que en això sí hi havia molta pressa, i en

canvi posi com a excusa que hi hagi poques comunitats que

tenguin experiència en aquests consells audiovisuals que, per

cert, a les comunitats on sí funciona l’experiència està essent

molt positiva i a més els resultats ho avalen. 

En conclusió jo crec que esperem que cap grup no estigui

en contra de la creació d’aquest ens independent que, com hem

dit abans, vetlli per la pluralitat i la independència dels mitjans

al marge de les estructures de govern que puguin existir en cada

moment i que això pugui perjudicar la imparcialitat

informativa, a més de dificultar l’exercici de la professió

periodística. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Costa. En torn de fixació de posicions

i de menor a major el Grup Mixt no podrà intervenir, i per part

d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el seu representant.

No hi és?, doncs tampoc no intervendrà. Per part del PSM té la

paraula la Sra. Vaquer.
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LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. El PSM-Entesa Nacionalista també

duia en el seu programa electoral la creació d’un similar a

aquest que proposa el Grup Socialista a la seva proposició no

de llei. Efectivament, aquest ens o similars ja existeixen a tots

els països de la Unió Europea i tots ells tenen uns consells o

uns organismes similars que vetllen pel compliment de la

imparcialitat, de la veracitat, de la pluralitat i dels continguts de

tots els mitjans audiovisuals dels seus països. A Espanya encara

no existeix a nivell estatal, és vera, només Catalunya i Navarra

el tenen, però per les notícies que hem sentit pareix que el

Govern de l’Estat està preparant la creació d’aquesta figura, no

sé si serà prest o més endavant que ho farà, però sí que hem

sentit que té la intenció de crear-lo.

Per part del PSM estam d’acord amb les funcions que

hauria de tenir el consell, tal i com vénen referides i numerades

a la proposició no de llei, tot i que voldríem anar una miqueta

més enllà i, per exemple, en el punt c), que diu “el consell

informarà preceptivament la proposta de plec de condicions per

a cada convocatòria a concursos d’adjudicació”, nosaltres

creim que aquest consell hauria de tenir la competència

d’atorgar les llicències. Hi ha per exemple el consell de

Catalunya que ho fa, i és una garantia d’imparcialitat i

transparència en la concessió de les llicències. Per tant, tot i

que aquí a la proposició no de llei no feim la llei, que és el que

proposam, sinó que simplement marcam uns criteris que hauria

de tenir la proposta de llei, crec que seria interessant que es

contemplàs que el consell fos l’òrgan o l’ens encarregat

d’atorgar les llicències per garantir el que havia dit abans, la

imparcialitat i la transparència.

Després també vull fer un matís quant al fet que aquesta llei,

el consell, hauria de garantir el pluralisme polític, social,

religiós, cultural, lingüístic i de pensament, efectivament, estam

absolutament d’acord, però també volem recordar que una de

les funcions d’aquest consell hauria de ser el foment de l’ús de

la llengua catalana, fent un seguiment del compliment de les

normes legals vigents en matèria de normalització lingüística

en els mitjans de comunicació audiovisual. Creim que un ens

d’aquesta categoria hauria de vetllar pel manteniment i el

foment de la nostra llengua perquè evidentment la llengua és un

mitjà fonamental dins la nostra cultura i per al manteniment de

la nostra identitat. 

Aquest consell de l’audiovisual ha de tenir un abast

evidentment que ha de ser vetllar per damunt tots els mitjans de

les Balears de radiotelevisió, i hauria de vetllar per la pluralitat,

la veracitat i el compliment dels objectius de servei públic de

la radio i televisió d’àmbit autonòmic. Però també ha de fer un

seguiment de tota la programació que es produeixi i que s’emeti

a les Illes Balears, i també hauria de fer un seguiment quant a

tota la producció i programació de tots aquells mitjans

audiovisuals les llicències dels quals es donen per part del

Govern de les Illes Balears. És evident que l’allau de canals

que s’implantaran després de les llicències que s’han atorgades

en televisió digital terrestre creim que fa no només convenient

i necessària, sinó urgent, la implantació d’aquest consell

audiovisual.

Per tant, per tot el que he expressat amb anterioritat, el

nostre grup votarà a favor d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

en primer lloc, i per començar, i per encetar el posicionament

del Grup Parlamentari Popular respecte a aquesta iniciativa,

entenem i entenc necessari manifestar com és d’interessant la

proposta portada aquí avui en aquesta comissió per part del

Grup Parlamentari Socialista, com és de positiva la proposta,

a la vegada que també, i com no podia ser d’altra manera,

celebram la preocupació que té el Grup Parlamentari Socialista

en mantenir una inquietud respecte a la creació d’òrgans i a la

creació de mecanismes que vetllin per la independència dels

mitjans de comunicació, establint a aquest efecte mesures de

sanció, control i d’inspecció quan s’infringeixin determinats

drets. 

Dit això i no obstant això el resultat de l’anàlisi portada a

terme per aquest diputat sobre aquesta qüestió, lluny de

convidar-nos a ser optimistes quant a la creació d’un consell

audiovisual, ens desaconsella la seva creació, i tant és així que,

examinada la documentació recollida, se’ns generen no pocs

sinó moltíssims dubtes quant a la seva viabilitat, per una banda,

i quant a la seva oportunitat. 

És necessari, a la vegada que també és imprescindible,

situar-nos davant de l’escenari, de l’escenari que tenim avui,

per fer una anàlisi precisa i concisa de la situació. Entenem que

existeix una important dispersió normativa, així com existeix

una important, també, dispersió de funcions reguladores dels

mitjans audiovisuals, i dic això perquè la forta dispersió

normativa es concentra bàsicament en la diversitat de diferents

legislacions, de diferents normatives, tant a l’àmbit nacional

que conviuen amb normatives d’àmbit autonòmic i específiques

per a televisions locals, i juntament conviuen amb normes

separades segons el caràcter públic o el caràcter privat de la

gestió, textos legals que tenen el seu origen en diferents

tècniques d’emissió, per exemple, o adaptacions de les

directives europees i regulacions dels mitjans digitals que

coexisteixen amb residus normatius del passat. Això per una

banda.

I respecte a les funcions, la dispersió de les funcions

reguladores, no soc jo qui ho ha de dir, bé ho sap la diputada

que ha plantejat aquesta iniciativa; aquestes funcions avui

reguladores, a l’actualitat, del sector audiovisual es dupliquen

i es difuminen entre diferents òrgans com puguin ser la

Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i, per exemple, la

Comissió per al mercat de les telecomunicacions. He de dir

també que per altra banda hi ha algunes funcions típiques

d’utilitats de regulació que estan començant a ser assumides per

l’ens públic REDES.
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Dit això també entenem necessari fer un plantejament i una

anàlisi respecte a aquestes peticions que també plantejava la

diputada, o a aquestes propostes electorals que els partits que

varen concórrer a les darreres eleccions proposaven i oferien a

l’electorat respecte a la creació d’un consell nacional

audiovisual. En aquest sentit des del Grup Parlamentari Popular

no tenim cap tipus de dubtes d’aquesta necessitat, i entenem

que sí que és cert que hi ha una mancança de la creació d’un

òrgan que defineixi i garanteixi drets i llibertats dels

consumidors dels mitjans audiovisuals, així com que garanteixi

altre tipus de drets relacionats amb aquestes qüestions. I vostè,

Sra. Diputada, ho ha dit molt bé: és necessària la creació d’un

consell audiovisual amb caràcter estatal. Espanya és l’únic país

europeu on encara no hi ha un organisme regulador d’aquest

mercat independent dels poders públics i, com deia, els grups

parlamentaris pensen que és necessària la creació d’aquest

òrgan. Per tant entenem des del Grup Parlamentari Popular que

hem de començar la casa pel terrat, o hem de començar la casa

pels fonaments, no ens podem posar enmig, no podem de cap

manera establir o intentar construir un òrgan d’audiovisual

quan no tenim una normativa ni un consell a nivell nacional

determinat per poder ubicar aquest consell audiovisual amb les

garanties necessàries de prosperitat.

Per altra banda és cert, hi ha dos consells audiovisuals a

diferents comunitats autònomes d’aquest país; una és

Catalunya, l’altra és Navarra, i pel que fa a Catalunya les

funcions que té aquest consell audiovisual són bàsicament, jo

li ho diré, òrgan assessor i consultiu del Govern de la

Generalitat en qüestions audiovisuals. I pel que fa a l’àmbit de

la comunitat autònoma de Navarra, on també hi ha constituït,

creat, un consell audiovisual, es va demanar des d’aquest

mateix consell que es creàs, i aquí coincideix amb la postura

del Partit Popular, que es creàs un consell nacional audiovisual.

Jo pens que aquestes justificacions que el Partit Popular

posa damunt la taula justifiquen perfectament bé que avui no és

viable la constitució d’un consell audiovisual a les Illes Balears

mentre no tenguem un consell i una llei audiovisual creada a

l’àmbit de l’Estat i, per altra banda, i com no podia ser d’una

altra manera, una cosa du a l’altra, no és un moment oportú

perquè això tengui lloc.

Per tant reiteram l’esperit positiu i l’esperit constructiu

d’aquesta iniciativa, però des del Partit Popular li anuncii el

nostre vot en contra de la seva iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Vol fer ús, Sra. Costa, de la

paraula per contradiccions? Idò per un temps de 5 minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, volem manifestar la nostra

satisfacció en aquest cas pel vot favorable del grup del PSM, i

dir, pel que fa a les observacions, interessants, crec jo, que ha

fet la Sra. Vadell respecte al fet que una de les funcions

d’aquest consell fos tenir la competència directa en la concessió

de les llicències, jo ara en aquests moments desconec que a

Catalunya sigui així, com em sembla que vostè ha dit. Podem

compartir la idea sense perjudici que s’ha de recordar que la

mateixa llei preveu que és una competència exclusiva de al

comunitat autònoma, però bé, aquest seria un altre debat que

tant de bo hi poguéssim arribar aviat perquè això voldria dir

que s’havia arribat a un acord per crear aquest consell

audiovisual. I per suposat que també estam d’acord en

introduir, encara que fos més expressament, que una funció

fonamental d’aquest consell i de tots els organismes d’aquesta

comunitat ha de ser el foment de l’ús de la llengua catalana, per

suposat.

Quant a allò manifestat pel diputat del Grup Popular bé, li

he de dir que a hores d’ara encara no he entès per què la

proposta no és viable, perquè ens ha fet un bullit d’arguments

que crec que no té res a veure una cosa amb l’altra. Supòs que

és per intentar justificar allò justificable, que és el que vostès

portaven en programa electoral, que era la creació d’un consell

audiovisual; com que vostès ho duien programa, tot el que

vostè m’ha dit ja passava l’any passat, i supòs que això és per

justificar el seu vot en contra que, com dic, en aquests moments

dir que aquesta proposta no és viable i que no és oportuna,

encara no he entès quins eren els motius de la inoportunitat. No

és oportú perquè el Govern de les Illes, el govern del Sr. Matas

entén que encara no ha deixat prou fermada la televisió o la

PP3, o la tele Matas?, i que no ha deixat prou fermades les

concessions de les televisions digitals terrestres? Perquè si no

és per això no puc entendre quina és l’oportunitat. 

Donar com a argument la dispersió normativa, dit amb tots

els respectes, crec que és una barbaritat. Què té a veure la

dispersió normativa, les diferents lleis, amb la creació d’un

consell audiovisual? Que, per cert, se’ns diu que en el conjunt

de l’Estat, a Espanya, no existeix tampoc. Cert, però que no

existeixi en el conjunt de l’Estat o que no existeixi un conjunt

audiovisual estatal no impedeix i no lleva, i no té res a veure,

que no pugui existir a nivell autonòmic, entre altres coses

perquè el seguiment i el control que fa aquest consell té unes

competències absolutament diferents a les que tendrà en el seu

futur el consell audiovisual de l’Estat, perquè en aquest cas

estaríem parlant del sector audiovisual de les Illes Balears.

I un altre argument que s’ha donat, que hi ha una dispersió

de mitjans públics i privats, evidentment, i és que el consell

audiovisual ho engloba tot, no només es fa aquest control o

aquest seguiment dels mitjans públics sinó també privats. I per

altra banda permeti’m que li desmenteixi que el consell

audiovisual de Catalunya no és cert que només tengui funcions

d’assessorament, que crec que ja seria suficient i prou tant per

al Govern com per al Parlament en aquest cas de Catalunya,

però no és només així. Els consells audiovisuals creats tant a

Catalunya com a N avarra tenen altres funcions

importantíssimes, com he dit abans, de fer informes preceptius

en els concursos i en les adjudicacions, i potestat sancionadora

en diferents matèries, i això ja s’està aplicant a dia d’avui,

concretament a Catalunya i Navarra.

Per tant crec que, bé, el Grup Popular una vegada més diu

no a crear un organisme que garanteixi la independència

informativa, perquè no els convé que garanteixi la pluralitat,

perquè no els convé; i això ho veiem amb el model audiovisual
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que s’ha proposat a aquesta comunitat per part del Govern del

Partit Popular.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Per tant, passaríem a la votació

de la Proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació: vots a favor, 4; vots en contra, 9.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei

RGE núm. 705/05, relativa al Consell d’Audiovisual de les Illes

Balears.

(Remor de veus)

Cinc.

EL SR. LLETRAT:

Cinc?

(S’escolta una veu que diu: sí, la presidenta ha votat a

favor)

EL SR. LLETRAT:

Ah, perdó, perdó, me creia que havia votat en contra. Idò,

perdoni, repetirem, si vol.

LA SRA. PRESIDENTA:

El resultat és el mateix, però 5.

EL SR. LLETRAT:

5, 5-8.
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