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LA SRA. PRESIDENTA: Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la
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sessió d’avui i en primer demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, Sra. Presidenta. Antoni Pastor substitueix Diego Guasch.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Hola. Aina Salom substitueix Francina Armengol.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Miquel Gascón substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

I. Compareixença RGE núm. 4748/05, solAlicitada per
una cinquena part dels diputats membres de la comissió,
pertanyents al Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble.
Consellera de Presidència i Esports, per tal d'informar
sobre els continguts i les finalitats del projecte del centre de
tecnificació de Calvià.

Passam al primer punt de l’ordre del dia, relatiu a l’escrit
4748/05, presentat per cinc diputats membres de la comissió, del
Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual solAliciten la
compareixença de l’Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports, Sra. Rosa Puig i Oliver, per tal d’informar sobre els
continguts i les finalitats del projecte del centre de tecnificació
de Calvià.

Assisteix la Sra. Rosa Puig i no ve acompanyada. Procedeix
ara l’exposició sense límit de temps.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia a tots. Efectivament
comparesc a tenor de la solAlicitud de compareixença i som aquí
per explicar en què consisteix el projecte de centre de
tecnificació de Calvià, quins són els seus continguts i les seves
finalitats, tal com es demana a la solAlicitud. Per això
m’agradaria poder anar passa a passa per explicar quines són les
actuacions que s’han duit endavant i quin és el punt en el qual
ens trobam.

Però abans de començar amb aquestes actuacions
m’agradaria fer un incís per recordar què s’entén per
tecnificació esportiva. Es considera aquella etapa de rendiment
esportiu a la qual es du a terme la millora del nivell tècnic i
competitiu. Comença amb una selecció d’esportistes dins la
població en edat escolar que tenen qualitats específiques i que
permeten veure que realment tendran una projecció futura dins
l’esport, per acabar després, si és així possible, amb el seu pas
a l’alt nivell, tot vetllant, també, a través d’aquests centres de
tecnificació, que aquells esportistes que hi participin tenguin
una formació integral.

I dins aquest context, i tenint en compte que dins les
prioritats del Govern de les Illes Balears es troba el suport a la

pràctica esportiva, vàrem considerar adequat dur a terme el
projecte de creació d’un centre de tecnificació que permetés
dotar aquestes Illes Balears d’un centre esportiu per contribuir
al desenvolupament dels nostres esportistes amb projecció de
futur. I això ho corrobora sense cap dubte, i quan sigui el
moment en donaré compte, el Pla bàsic d’instalAlacions que
s’ofereixen i la gran varietat i nombre que hi ha. Però a més
també vàrem voler tenir en compte que això podia constituir un
atractiu important per a altres esportistes, equips no de la nostra
comunitat que volguessin venir aquí a passar les temporades
també per a entrenament i també com un element per
desestacionalitzar a través del turisme esportiu.

Per tant el que volíem era posar en marxa un projecte que
combinàs aquestes dues vessants: per una part un centre de
formació dels nostres esportistes i, per altra, un centre amb
infraestructures adequades que permetessin captar aquest
turisme esportiu.

Aquest era el punt de partida, i va tenir lloc com a primer
acte l’aprovació, pel Consell de Govern de dia 19 de desembre
i també per les institucions implicades, que serien l’Ajuntament
de Calvià i el Consell de Mallorca a través de S’Institut de
Serveis Socials i Esportius, l’aprovació d’uns estatuts per a la
constitució d’un consorci. Després d’haver estat aprovats
aquests estatuts, el consorci va crear una junta rectora i una
comissió executiva. La junta rectora es va constituir dia 10 de
març del 2004 i la comissió executiva dia 30 d’abril de l’any
2004. En aquesta junta rectora es va acordar ja, a la primera
reunió, la constitució d’aquest..., la possibilitat de construcció
d’un complex esportiu, i a més es va encomanar a aquesta junta
rectora i posteriorment a la comissió executiva un mandat, que
era poder redactar un pla bàsic d’instalAlacions esportives que va
ser aprovat dia 9 de juny de l’any 2004.

Però, a més, la nostra intenció també pensàvem que havíem
d’anar més enllà i aquesta és una qüestió que si després es
demana s’hi podrà entrar, perquè volíem saber quines eren
també les instalAlacions que hi havia a la zona de Calvià per
planificar també una reconversió i una millora d’unes
instalAlacions, perquè si ens posàvem al capdavant per dur a
terme la construcció d’aquestes característiques també volíem
que les instalAlacions que en aquests moments estiguessin a
Calvià fossin de bona qualitat. D’aquí ve la modificació de
l’article 3 d’aquests estatuts.

Però anem per parts. Respecte al projecte del centre de
tecnificació, es va decidir en aquest pla d’instalAlacions bàsiques
que com a mínim aquest centre havia de comptar amb les
següents: amb quatre camps de futbol, amb cinc pistes de tennis
de terra batuda i tres pistes dures, sis pistes de pàdel, tres camps
de futbol 7, dos pavellons per a bàsquet, voleibol, gimnàstica
rítmica i handbol, dos vestuaris, circuits de mountain bike i trial,
un camp de pràctiques de golf i un camp de pitch & put, una
piscina olímpica, una pista d’atletisme i una zona de
precalentament, un camp de rugbi, dos camps de bowling, un
camp polivalent per a hoquei i criquet i circuits per a salt
d’hípica. Per tant creim que aquest centre amb aquestes
instalAlacions comptarà amb un ventall d’esports que, a més de
contribuir a aquesta capacitació i professionalitat dels nostres
esportistes, també conformarà un reclam per als altres visitants
i turistes esportius que vulguin venir a practicar esports en les
millors condicions en aquest centre de Calvià.
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Per fer un repàs de la cronologia de les reunions i dels
acords més importants que s’han pres, destacaria que, dels
tràmits que s’han seguit fins ara, han de destacar la labora
important que s’ha realitzar tant per la junta com també per la
comissió executiva, que han vengut treballant durant aquests
mesos des de la constitució d’aquest consorci per dur endavant
tot l’engranatge administratiu que permetés posar el més aviat
millor aquestes instalAlacions en construcció. Dins els acords
més rellevants que ha pres aquesta junta, el primer de tots va ser
la publicació als butlletins corresponents del pla d’instalAlacions
bàsiques, la qual cosa permetia donar una publicitat, una
transparència i un coneixement general a totes les empreses
interessades per presentar els estudis de viabilitat. Aquest pla
d’instalAlacions bàsiques té una base important, que és la
resolució de dia 17 de juny de l’any 2002 del Consell Superior
d’Esports, que indica que un centre per a perfeccionament dels
esportistes ha de complir tota una sèrie de requisits. El primer
de tots és que ha d’estar dotat d’instalAlacions esportives
d’interès autonòmic; ha d’estar dotat també d’instalAlacions
esportives de caràcter multidisciplinar; ha de tenir una
residència situada a prop dels espais esportius i dels centres
acadèmics, amb zones d’estudi i de convivència; i ha de
disposar també d’un servei mèdic esportiu dirigit a la prevenció
i la cura de lesions i malalties. Creim que podem assegurar que
el nostre projecte, a través d’aquesta publicació del pla bàsic
d’instalAlacions, complia tots aquests requisits. 

A partir d’aquí, després d’aquesta publicació, dia 31 de
gener d’enguany la comissió executiva va tenir coneixement de
l’estudi de viabilitat que havia presentat una empresa privada,
Dragados SA, i abans d’assumir-lo es va decidir fer una
avaluació tant interna com externa a través de consultores, i
interna per part dels serveis tècnics de les administracions
consorciades, per tenir més dades que ajudassin a la presa de
decisions. Dia 3 de març la comissió va procedir a examinar
aquestes avaluacions, i donat que no es va trobar cap
impediment, va recomanar a la junta rectora que aprovàs la
tramitació d’aquest estudi i obrís el període d’informació
pública durant un mes, la qual cosa va fer aquesta junta el
mateix dia i, a més, en aquesta mateixa junta també es va
recomanar que es començassin les tasques d’elaboració del que
serien els plecs de condicions tècniques i administratives
d’aquest futur concurs, alAlegacions a aquest estudi de viabilitat
que varen ser presentades per Esquerra Unida i Els Verds, Grup
Municipal del PSOE, PSM-Entesa Nacionalista i Golf Hábitat
Santa Ponça. Com vostès saben dia 30 de maig es va donar
resposta a les alAlegacions presentades.

Aquest mateix dia, dia 30 de maig, la junta rectora, una
vegada també vists tots els informes favorables emesos pels
serveis jurídics i tècnics, va aprovar els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques amb la
corresponent obertura del procediment de concurs. I dia 30 de
juny d’enguany aquesta comissió executiva va donar compte de
les passes que s’havien realitzat a través d’aquests plecs. Dia 8
de juny, l’anunci de concurs de procediment obert del contracte
administratiu per a la construcció i explotació d’un centre de
tecnificació esportiva al municipi de Calvià es va remetre al
DOCE i es va publicar dia 11 de juny. El termini per presentar
ofertes finalitzava dia 6 de setembre; l’anunci també es va
publicar al BOE i al BOIB. Algunes de les empreses
interessades en aquesta licitació varen solAlicitar una ampliació
dels terminis per les dificultats que suposa un projecte

d’aquestes característiques, atenent que teníem el mes d’agost
enmig, i la comissió executiva dia 27 de juliol va decidir
ampliar el termini de la presentació d’ofertes fins a dia 17
d’octubre, i encara que no ha acabat el termini de presentació
del concurs, sabem que almanco hi ha 7 empreses que hi
podrien estar interessades, ja que han recollit documentació,
entre elles NECSO Entrecanales y Cubiertas, ACSA-ACBAR,
Agromar, Ferrovial, Melchor Mascaró, Vías y Contratas i
SENER. 

Aquesta és la relació dels acords que s’han pres fins ara. En
aquests moments està en tràmits un concurs que contempla que
els licitadors hauran d’aportar els terrenys, hauran d’aportar el
projecte, hauran de fer la construcció i dur a terme l’explotació
d’aquest centre. Aquests dies estam a l’espera que finalitzi el
termini perquè les empreses es puguin presentar.

I aquesta és bàsicament l’actuació que han duit endavant
aquesta junta i aquesta comissió del consorci per a la
construcció d’un centre de tecnificació a Calvià.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Puig. Té la paraula el representant... Bé,
en aquest moment, si es vol per part d’algun dels grups,
procedeix una interrupció. No és habitual i normalment es
continua. Ho feim així? Doncs...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sra. Presidenta, aunque no es habitual, solamente 5 minutos,
solamente, y estrictos, 5 minutos estrictos.

LA SRA. PRESIDENTA:

5 minutos. Molt bé, doncs 5 minuts. Gràcies.

LA SRA PRESIDENTA

(...) procedeix la intervenció dels diferents grups
parlamentaris.

En primer lloc té la paraula el Grup Parlamentari Socialista.
Intervé el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Es un honor volver a abrir la boca
en este parlamento las veces que se me permite, puesto que cada
vez está más duro, ya que se me censuran las preguntas, se me
clausuran las comisiones, se me impiden las iniciativas, no se
me contestan las solicitudes de documentación, etcétera.
Entonces debo de celebrar cada vez que puedo utilizar la
palabra todavía, porque pronto va a ser esto realmente difícil.
Entonces después de felicitarme por este gran acontecimiento,
que todavía se está dando en este parlamento, y entrando en el
tema en cuestión, el centro de tecnificación deportiva que se
tiene previsto hacer en el término municipal de Calvià, tengo
que decir que la primera sensación que tuve con este asunto fue
la de un cierto asombro, porque de pronto leo un día en un
medio de comunicación que se iba a hacer un centro deportivo
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inmenso en Calvià, con un montón de campos de fútbol, de
tenis, etcétera, incluso un campo de polo -vaya obsesión con el
campo de polo-, se iban a hacer una serie de terrenos deportivos
importantísimos, una inversión de casi 100 millones de euros,
y curiosamente nadie lo había presentado, ni la maqueta, ni la
premaqueta, ni la primera piedra de la maqueta. Y con la afición
que hay aquí a presentar, sobre todo los proyectos deportivos,
como unos años antes de que se tenga la primera línea hecha en
el papel, aquí hay algo raro. Y cuando un proyecto deportivo de
tanta importancia o relevancia, por lo menos por sus
dimensiones, no se presenta a bombo y platillo, y se hace una
fiesta, y se llevan autobuses y esas cosas, pues algo está pasando
aquí. ¿Porqué se hace -como diría Cicerón- oliendo a candil y
aceite, en la oscuridad?, ¿porqué se hace de una forma no como
se suelen hacer estas cosas en materia deportiva? Digo: aquí
pasa algo.

Efectivamente, pasaba algo. ¿Qué pasaba? Pues pasaba que
había un señor que tenía interés en que una finca suya que sirve
para poco desde el punto de vista urbanístico y para mucho
desde el punto de vista medioambiental, pues cambiara su uso
de medioambiental a urbanístico. Y no es que lo diga yo, es que
lo dijo él, lo dijo él porque es un señor, en el Ayuntamiento de
Calvià, bastante importante, presentó un proyecto de
segregación de una finca suya, en la cual decía que segregaba la
finca para construir el centro de tecnificación deportiva. Lo dice
él, no lo decimos nosotros, él mismo presentó para hacer este
centro de tecnificación deportiva. Claro, los técnicos
rápidamente dijeron: “no seas bruto, no digas esto, porque ya
nos fastidias todo el mecanismo que tiene que venir a
continuación. Además, no te podemos segregar la finca para que
sea de carácter deportivo, porque no es un uso permitido”. Y
tuvo que modificar el proyecto para permitir el inicio de la
tramitación de estas segregaciones.

Bueno, como siempre en Mallorca, y especialmente en
Calvià, la política acaba siendo Monopoly más que otra cosa.
Hablamos de terrenos, valor de terrenos, etcétera. Claro, aquí
hay unas características deportivas, pero es que lo deportivo en
este tema es como el excipiente en las medicinas, lo que le hace
burbujitas, le da color y sabor; pero no es la medicina, la
medicina es otra cosa, el principio activo del centro de
tecnificación de Calvià es probablemente un pelotazo
urbanístico de primera categoría, y daremos las cifras que están
manejando los protagonistas del asunto, pero claro, el excipiente
es deportivo y a mí me toca preguntar por lo que es el
excipiente, aunque creo que no podemos irnos muy lejos de la
medicina que está oculta debajo de ese excipiente.

¿Qué es lo que se pretende hacer en este sitio?, porque el
sitio, por lo visto, está previsto. Y si llegado el caso fuera otro,
pues tendríamos que decir que nos equivocamos, que no era el
sitio. Pero quien primero ha dicho que en sus terrenos se va a
hacer el centro de tecnificación es el propietario de los terrenos.
Nosotros, sabiendo que es un empresario con éxito en los
negocios, y considerando, aunque sea por herencia calvinista,
que esta predestinación seguirá amparándole y que está en el
acierto, como siempre suelen estar los grandes empresarios en
sus previsiones más aventuradas, como es esta, pensar que en
una ANEI va a construirse un centro de tecnificación deportiva,
yo creo que es tener un ojo clínico impresionante. A mí se me
ocurriría construir una industria en un polígono, y un centro de
tecnificación deportiva pues en una zona más o menos

semejante, en la zona buena de una ciudad, etc., pero en una
ANEI... Es cuestión de vista. Pues bien, alabando la vista, y
como esa vista normalmente ha solido darle buenos resultados,
tengo confianza en que su negocio saldrá bien, tengo confianza
en su espíritu comercial y en que saldrá bien, pero bueno...

Se va a hacer un centro deportivo, también un centro
comercial, y esto es lo primero que le quería preguntar: parece
ser que también ese centro deportivo va a llevar pegado un
centro comercial de 9.000 metros cuadrados. Le quería
preguntar si sabe algo de ese centro comercial de 9.000 metros
cuadrados, porque a veces nos acordamos de aquel chiste que
contaba que un mendigo se presenta en la puerta de una casa y
le dice a una señora: “Señora, ¿tiene un abrigo para coser a este
botón?”, se presenta con el botón y dice: “¿Tiene usted un
abrigo para poderlo coser a este botón?” Todos recordamos lo
que sucedió con el campo de polo de Campos, que era el botón
del abrigo que venía detrás, que era la urbanización de Es
Trenc; nos tememos que éste también sea el botón de un abrigo
importante que viene detrás, y dentro de ese abrigo parece ser
que una parte importante son 9.000 metros cuadrados de
superficie comercial. Por eso le queremos preguntar si está
previsto, porque parece ser que los avispados empresarios
interesados en el asunto han hecho incluso una propuesta de
que, si hay centro comercial, se puede reducir al 40% la
subvención pública, lo cual indica que el negocio es sustancioso
porque -¡caray!- reducir de unos 92 millones de euros, creo que
es, reducir a unos 40 y pocos, pues (...) un centro comercial 50
millones de euros, ¡caray!, es un buen asunto, y normalmente
los comerciantes no suelen cogerse los dedos en sus previsiones,
cuanto menos. Pues bien, lo primero que le quería preguntar es
eso: ¿está previsto el centro comercial? 

Se habla de residencias; no sabemos a qué nivel irán esas
residencias. Nos llama la atención, y por eso decía que lo
deportivo es el excipiente, que para la compra de los terrenos
estén previstos 15 millones de euros por 500.000 metros
cuadrados, lo que supone 30 euros por metro cuadrado. Vender
zona ANEI a 30 euros el metro cuadrado yo no sé cómo se
califica por un sitio o por otro, pero yo lo calificaré por lo
menos como un excelente negocio, vender ANEI a 30 euros el
metro cuadrado. 

Pero es que estos terrenos en cuestión sobre los que está
prevista la construcción, y ya digo que está prevista incluso por
su propio dueño, la construcción de este centro, recogen una
zona que está calificada en el Plan general de ordenación urbana
de Calvià como SR2, como suelo rústico 2, y una zona boscosa
sobre la que recaen tres niveles de protección diferentes: ANEI,
suelo rústico 1 según el Plan general de ordenación urbana de
Calvià, y también está afectada por el POOT. Hemos de saber
que en suelo rústico 1 está prohibido todo tipo de construcción,
que será necesaria una modificación del Plan general de
ordenación urbana de Calvià, que probablemente será necesaria
también una modificación del Plan territorial de Mallorca. 

Y además hay dos problemas graves en esa zona; esos dos
problemas graves son dos problemas de sostenibilidad: uno es
el agua, y otro, la red viaria. En ese sitio el consumo de agua
para cuatro campos de fútbol -creo que me ha dicho al final que
eran cuatro- de césped natural, pistas de tenis de tierra batida
cinco, un campo de práctica de golf, el campo de rugby de
césped natural, el campo de polo o de hockey, cricket o de lo
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que sea en definitiva al final, todas esas necesidades del césped
natural son realmente enormes, y no se pueden regar con agua
depurada. No es que no se puedan regar a nivel de hipótesis, es
que no hay una red suficiente para poder regar todas estas zonas
con agua depurada; es decir, que se van a regar con el agua que
no tenemos, probablemente. Las actuales redes de alimentación
de agua de Son Ferrer, el Toro, etc., son zonas que están
completamente saturadas y que no van a soportar la conducción
de agua para estas zonas, además. La red viaria es totalmente
insuficiente y no me extenderé con ello porque creo que nos
excede. Al impacto de estas instalaciones tampoco voy a
referirme en exceso porque creo que es evidente que el nivel de
instalaciones que está haciendo es muy grande y ocupa una
superficie enorme.

Yo le quería pregunta a ver de dónde sale esto. Como decían
los antiguos, ¿de dónde proviene tanta destrucción?, ¿de dónde
sale todo esto?, ¿de dónde proviene? ¿A quién se le ocurrió la
idea? Las malas lenguas dicen que fue en una reunión entre
Florentino Pérez y el Sr. Matas, que entonces dijeron:
“¡Hombre!, a mi me iría bien hacer aquí un centro”, pero claro,
a las malas lenguas no las podemos creer, y yo quiero pedir a las
buenas lenguas que me digan de quién fue la idea, porque este
hijo va por ahí un poco bastardillo y necesitamos ponerle
nombre y apellidos, hemos de saber quién es el padre de la
criatura; sobre todo un gobierno de derechas tiene que llevar
mucho cuidado con estas cosas, y la legitimidad en las líneas
dinásticas la tiene que dejar bien clara. ¿Quién es el padre de la
criatura?, ¿a quién se le ocurrió hacer el centro? Yo ya apostaría
mi primer euro a que no me va a contestar. Dirá: “Esto es una
decisión conjunta...”, esto pasará a ser un indeterminado, a
nadie se le ocurrió. Lo primero que interesa saber es quién el
padre de esta criatura. Porque, necesidad, no sé, nadie ha
planteado la necesidad de éste..., no hay nadie (...) social. Si me
dice de alguna instalación deportiva o de otra evidentemente
que hay necesidad de instalaciones deportivas, y evidentemente
que se puede poner en un sitio o en otro una instalación
deportiva más o una instalación deportivo menos, y que a todos
los pueblos les irá bien mejorar su pabellón, o hacer otro, etc.,
etc., esto es innegable, pero este tipo de obra, ¿de dónde viene
la necesidad?

No me venga..., no me saque los comodines, que en deporte
los comodines ya están apolillados. Los comodines son dos: el
fomento del deporte base y el turismo. ¿Qué tenemos?, ¿un
equipo ciclista que tal...?, saca los comodines que esto no
funciona: “esto da una gran imagen en el deporte base y apoya
muchísimo al turismo de las Islas Baleares”. ¿Hemos hecho un
proyecto que (...)?; comodines: “esto apoya mucho y se ven
reflejados los niños en los ídolos, etc. Nos vamos a gastar un
dineral y no les llegará nada a ellos y, además, esto trae
muchísimos turistas”. No me saque los comodines, que los
comodines hace 15 años que los veo sacar siempre, sobre todo
a los gobernantes del Partido Popular. Cuando hay un proyecto
que no pueden justificar con razones puramente deportivas,
cuando ven que no lo pueden justificar tiran mano de los
comodines. Por favor no me los saque.

¿Qué finalidad tiene? No me diga cuál es la finalidad de un
centro de tecnificación porque yo ya sé cuál es la finalidad de
un centro de tecnificación, naturalmente, pero esto no sale
porque se necesita un centro de tecnificación y se dice “ahora
vamos a hacer esto”; esto sale de una forma muy especial y, de

hecho, ningún centro de tecnificación más parece que se va a
construir con este mecanismo. Lo curioso de este tema, también,
es el sistema que han escogido para la financiación: o sea, lo
pagamos nosotros y se lo damos a un privado. Curiosamente lo
que suelen mirar en casi todas las instalaciones deportivas que
hacen, señores del Partido Popular, es, primero, quién o qué
empresa, a veces, incluso, va explotar este pabellón, este tal o
este cual. Un día a lo mejor hablamos del velódromo y haremos
alguna porra sobre lo que va a pasar con el futuro velódromo
que se va a hacer, sobre qué empresa va a tener relación con la
explotación de ese velódromo, pero eso nos excede hoy.

Pero, en fin, el hecho es que ustedes ya trasladan el tema, le
dicen: “Te hacemos un..., te pagamos el dinero, tú hazlo,
explótalo” y tal. Hombre, no parece que este ámbito de gestión
sea muy positivo para lo que es la práctica deportiva pero, en
fin, ya nos lo explicará.

Nos gastamos 92 millones en una idea que no sabemos de
momento de quién es y no tenemos los 10 millones para los
libros de texto, que lloraba ayer el conseller de Educación que
no tiene para cumplir con su promesa electoral. Y que yo sepa
-me sacará de mi equivocación si es así- en el programa
electoral del Partido Popular no figuraba hacer este centro de
tecnificación en Calvià, que yo sepa, con estas dimensiones, con
estas características y en estos terrenos, por lo menos ya digo
que yo tenga conocimiento de ello.

Por esto, y concluyo ya, Sra. Consellera, no le puedo pedir
muchos más detalles sobre este centro que sí que me gustaría
saber, porque exceden en mucho lo que es su competencia, pero
sí que me gustaría saber a quién se le ocurrió la idea, por qué se
decidió hacerlo con el sistema que se está haciendo, si se va a
hacer en el terreno que todos prevemos y que su propio dueño
ha dicho que es el terreno adecuado, si se va a hacer al precio
que se dice, a 30 euros el metro cuadrado, y si efectivamente la
empresa que se lo adjudique lo explotará durante muchísimos
años pese a recibir una subvención pública para hacerlo. Confío
que las cosas que están a su alcance me las pueda aclarar, Sra.
Consellera.

Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. El Grup Parlamentari Mixt no
intervendrà, i pel Grup Esquerra Unida i Els Verds té la paraula
el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sra. Consellera, vull expressar també en veu alta les
preocupacions i la idea que en aquests moments el nostre grup,
Esquerra Unida i Els Verds, té sobre aquest projecte i els dubtes
que ens fan expressar la nostra oposició a aquest projecte.

Vull expressar en primer lloc la coincidència general amb
tota la intervenció del diputat que m’ha precedit en l’ús de la
paraula. No de bades són tots els partits de les Illes, excepte el
Partit Popular, que s’oposen a aquest projecte. Per tant com a
mínim el que és evident és que, dubtes, en tenim tots, o tots ens
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hem tornat..., hem perdut el món de vista o són dubtes
raonables.

Sra. Consellera, la nostra impressió és que darrere la idea
d’un centre de tecnificació, que sense cap dubte és una bona
idea, una necessitat important, allò que s’està fent és una oferta
turística encoberta. No s’està pensant en un centre perquè hi
participin exclusivament i fonamentalment els esportistes de les
Illes en situació de tecnificació, sinó que s’està pensant en la
presència d’esportistes de tota una sèrie de països i, per tant, que
comporti més una oferta turística encoberta que un plantejament
de centre de tecnificació esportiva. Si no no entenem per què
s’està pensant en una zona comercial -aquí s’ha parlat de 9.000
metres quadrats-, una important zona comercial que no tendria
cap sentit en un centre d’aquestes característiques. No queda
clar el tema residencial que hi ha al voltant d’aquest projecte, no
queda clar tampoc aquest tema, i per tant, en definitiva, la
qüestió fonamental per a nosaltres és negar la major: pensam
que no estam davant una proposta d’un centre de tecnificació
sinó davant una altra proposta, una altra proposta que podria ser
totalment legítima i que ningú no dubta que són útils centres
esportius com a oferta turística, que són útils i necessaris centres
esportius a tots els nivells a les nostres illes. Per tant no és que
nosaltres qüestionem aquest fet, el que no entenem és per què
se’ns vol donar gat per llebre amb un projecte d’aquestes
característiques, i solament l’explicació que hi trobam és la
ubicació que es vol donar a aquest centre i la idea que darrere hi
hagi una pilotada urbanística al qual ja ens tenen tan acostumats
des d’un ajuntament determinat i des d’unes signatures
determinades.

Clar, si no haguessin passat mai coses d’aquestes un podria
dir que aquests esquerranosos tot el dia pensen en fantasmes i
tot el dia estan pensant que aquí hi ha gent darrere que vol
folrar-se, i no sé què i no sé què més, però bé, estam parlant de
coses que han passat fa un mes o dos mesos, amb els mateixos
cognoms, en els mateixos llocs, en els mateixos municipis. Per
tant, home, com a mínim permetin-me, senyors diputats i
senyores diputades, Sra. Consellera, que una mica mosquejats
estiguem davant un projecte d’aquestes característiques, un
projecte que se cerca fer en zona rústica i a més molt a prop i
utilitzant part d’una zona boscosa amb tres o quatre figures de
protecció; un projecte que entraria en contradicció i que
requeriria modificacions en el Pla territorial de Mallorca, que ja
de per si vostès saben que nosaltres consideram excessivament
condescendent amb l’expansionisme. Per tant tot el que sigui
modificar aquest pla territorial per fer-lo més expansionista, a
nosaltres ens hi trobaran sempre enfrontats.

Per tant si realment vostès volen fer un centre de tecnificació
per cobrir les necessitats d’aquesta terra i volen que ens
creguem que la cosa va d’això, facin-lo a un lloc adequat, no
utilitzin zones no adequades, no l’acompanyin de locals
comercials, limitin-se a allò que s’han de limitar i llavors
creurem el que ens presenten; si no permetin que continuem
amb el dubte surant sobre el nostre cervell.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera, sens dubte subscric absolutament les
intervencions que m’han precedit i em limitaré a fixar la posició
del nostre grup. 

Així, al PSM-Entesa Nacionalista creim que allò que avui
tractam no està centrat en la vertadera bondat o necessitat d’un
centre de tecnificació. En realitat aquesta no és la qüestió,
perquè tampoc..., estam convençuts que aquesta no és la
intenció final dels promotors. Ens temem clarament que una
altra vegada més s’empren les institucions o, millor dit, les
institucions es deixen emprar, perquè sota preteses inversions
d’interès social, en aquest cas, esportius, emparar projectes
urbanístics. I és que en realitat, com ja s’ha dit aquí, estam
parlant d’un macroprojecte urbanístic que sota el paraigua del
Govern, de l’Ajuntament de Calvià i del Consell de Mallorca
via Institut de Serveis Socials, ha donat com a resultat la creació
d’un consorci.

Però és que ens fa molta por que l’esport en aquest cas
només és o només sigui una excusa, i que aquest consorci sigui
només una fórmula per emparar les vertaderes finalitats, que són
el desenvolupament urbanístic d’una zona rústega. Al nostre
parer hem de deixar clara una cosa: que no es forma el consorci
per intentar des de l’Administració donar respostes a una
necessitat de la població, sinó -esportives, aquestes necessitats-
sinó per donar solució a demandes urbanístiques privades sota
l’excusa de l’esport. I aquí m’afegiria, Sra. Consellera, a la
pregunta que li ha fet el Sr. Diéguez, i li demanaria de qui són
aquestes demandes urbanístiques, que és l’única explicació.

I en què es concreta aquesta operació? En la concessió de
500.000 metres quadrats a un adjudicatari que molts prevèiem
però que encara no sabem, i no a qualsevol lloc, no;
presumiblement a Can Vairet, una zona rural entre El Toro i
Son Ferrer, en part dins l’àrea natural d’especial interès de (...),
crec que es diu, i perdoni si no ho pronuncii bé perquè no som
de Mallorca. I és una zona privilegiada, tots ho sabem, del poc
que queda intocat a l’Ajuntament de Calvià, i ens sorprèn, ens
espanta que després de sentit contínuament des del Consell de
Mallorca, per exemple, que es vol desincentivar la construcció
en rústec, ara resulta que facin macroprojectes a una zona
rústega. No lliga. 

O sí lliga, o lliga massa. I és que aquest projecte, a més
d’unes instalAlacions esportives, com ja s’ha dit aquí, raonables
potser, ens trobam que inclou 100 places residencials, una
macroàrea comercial i també un camp de golf -i ara parlaré del
camp de golf- un camp de golf a una zona a Calvià on, que jo
sàpiga, no hi ha mancança de places de golf ni d’oferta
esportiva d’aquest tipus, ni molt manco. I ja no parlem de
l’oferta residencial; si a qualque lloc no fa falta oferta
residencial és al municipi de Calvià i vostès hi volen afegir 100
places més.

A sobre, per acabar d’adonar-nos de com és de preparada
aquesta operació que nosaltres consideram d’especulació
urbanística, la finca sobre la que es vol ubicar el centre de
tecnificació, com ja ha dit el Sr. Diéguez, és una finca segregada
irregularment, és a dir, que quan es va voler segregar per a
l’equipament esportiu se’ls va aclarir que açò no era legalment
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possible, i que per tant ara en aquests moments compta amb una
segregació només per a activitats rústica. Si es confirma que es
farà a aquest lloc voldria que em digués, Sra. Consellera, si el
camp de futbol, el de criquet, les piscines, etc., etc., són per a
vostè activitats rústiques, perquè si no no sé per què les volen
colAlocar a una zona amb rústecs.

Volem també que ens aclareixi per què es crea un consorci
on després, diguéssim emparat per aquest consorci, es
construeix un hotel i un centre comercial. Jo, un consorci per a
funcions esportives no veig que tengui aquesta finalitat.
Expliqui-m’ho perquè vostè és responsable d’esports i pot ser
els centres comercials i els hotels també són de la seva
responsabilitat, almanco quan formen part d’un consorci que
així ho creu.

Volem saber per què es vol ubicar, precisament -si és així
m’ho confirmarà vostè- un macroprojecte urbanística a una zona
rústega, amb un ús autoritzat només per a activitat rústica. O és
que no hi ha un altre lloc? Expliqui-m’ho. Volem saber també
què justifica, segons el Govern, que un centre de tecnificació
esportiva, i ara digui’ns-ho amb criteris esportius, què justifica
que s’inclogui aquest centre comercial i un hotel de 100 places.
I una curiositat: volem saber també si la participació del Consell
de Mallorca via Institut, ja té vostè garantia de la declaració
d’interès general en el cas que sigui necessari, que supòs que sí.

Bé, com es diu en castellà, visto lo que hay ens fa olor,
molta olor, d’especulació urbanística, ja coneixem molts de
casos, per tant, no ens estranyaria coneixent la trajectòria
d’aquest Govern, de favors a promotors, d’ilAlegalitat
urbanística i el que si es confirma i ja no serà una olor sinó una
realitat, la destrucció d’un paratge natural. Per tant, m’agradaria
que expliqués aquests dubtes perquè sincerament estam molt
preocupats perquè ja és un allau, una cosa rera l’altra, moltes
dins el municipi de Calvià, i ens sembla que el Govern, les
institucions no hi haurien de participar.

Gràcies.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc donar les
gràcies a la consellera i al director general per haver vengut a
donar explicacions damunt el centre de tecnificació esportiva de
Calvià. I després d’escolar els distints portaveus, un no sap si
està a la Comissió Insular d’Urbanisme, o si està a una comissió
allà on se debat un tema esportiu. A més, una comissió que
s’estan debatent decisions i iniciatives municipals sobiranes
decidides per una majoria. Clar i un que ja no és aspirant a ser
elegit pel seu propi partit a ser candidat i després ser elegit pels
seus ciutadans en aquest per dur el municipi, entén molt millor
que un aspirant per segona vegada a ser candidat i possiblement
a no ser elegit.

Per tant, jo crec que hem de centrar el tema i m’agradaria
Sra. Consellera que després el centrés. Estam parlant d’un
centre tecnificació esportiu, clar, tots estam molt contents de ser

la comunitat autònoma que possiblement té més èxits esportius,
jo crec que en podem presumir, tots estam molt contents de tenir
el número 2 del món en Rafel Nadal, tots presumim d’ells. Tots
hem presumit de tenir la millor gimnasta de la història, en
aquest esportiva, n’Elena Gómez. Com també un dels millor
futbolistes de tota la història, Miquel Àngel Nadal, per cert, tots
ells manacorins. Clar, com ho hem de fer això? És evident, hi
pot haver la genètica, hi pot haver la sort, però sense que les
administracions no ajudin a millorar la qualitat dels nostres
joves possiblement no arribaríem enlloc. I aquí s’ha parlat, jo
crec que de manera equivocada, de temes urbanístics concrets,
finques concretes, cosa que simplement amb una intenció
d’amagar, de deteriorar i sobretot que la gent no entengui els
esforços que fan les administracions per donar un bon servei als
seus ciutadans.

Jo l’únic que veig mal fet en tot allò que hem parlat avui
només és una cosa, li ho he de confessar, evidentment se fa a
Calvià, tan de bo se fes a Manacor. Jo crec que per a qualsevol
municipi és una aspiració, evidentment legítima, perquè
d’alguna manera soluciona els problemes a nivell municipal
d’instalAlacions esportives, però també soluciona el problema
d’instalAlacions d’alt rendiment, en aquest cas a una illa com
Mallorca. Jo crec que hem de deixar que les administracions
decideixin i avui estam preocupats perquè si fa això s’haurà de
modificar el Pla Territorial. És que avui, en aquesta legislatura
estam parlant de modificar el Pla Territorial, és a dir, jo estava
cansat de sentir parlar d’aprovar el Pla Territorial, és que varen
ser incapaços. Clar, l’hem de modificar? Idò l’administració que
en aquest cas té les competències decidirà. La majoria del
Consell Insular de Mallorca decidirà si és convenient o no és
convenient en aquest cas modificar el Pla Territorial.

I la gent avui s’estira el cambuix perquè resulta que això
s’ha de fer en sòl rústic? M’expliquin quin municipi, quina
administració avui té dins el seu planejament aquesta quantitat
de sòl per poder posar a disposició de qui sigui per fer aquestes
instalAlacions esportives? Els ajuntaments no tenen sòl per fer
escoles, els ajuntaments no tenen sòl per fer instalAlacions
esportives, ni per fer parcs, ni per fer hospitals, s’ha d’acudir en
aquest cas a la requalificació de terrenys, sigui per modificació
de normes o de pla general, o sigui en aquest cas per a un interès
general. I la pròpia Llei de sòl rústic ho té contemplat i això
l’administració competent ho decidirà, és d’interès general? Idò
s’aprovarà l’interès general, ni ho decidirà el Govern, ni
l’ajuntament, l’ajuntament farà un informe previ que el remetrà
a la Comissió Insular d’Urbanisme. 

I clar, un diu és que justament Calvià, és que possiblement
la gent està acostumada a sentir parlar d’aquests temes a Calvià
de “pelotazos” urbanístics, però les coses han canviat. I volem
continuar sentir a parlar de “pelotazos” urbanístics? És que han
canviat els polítics de Calvià i no tenim per què seguir la
mateixa tradició que ha seguit durant els darrers anys, confiem
en aquest cas amb la gent. En aquests moments no hi ha ningú
que hagi signat aquest projecte a cap família concreta, a cap
terreny concret, a cap constructora concreta, a ningú. S’ha
publicat, se presentaran les ofertes i en aquest cas, l’òrgan
competent decidirà on s’ha de fer. 

Jo la veritat Sra. Consellera l’únic que li puc dir en aquest
cas és donar-li suport, el suport del Grup Parlamentari Popular,
com no podia ser d’altra manera. Però sobretot animar-la i que
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vostè segueixi endavant i que no se deixi desviar l’atenció, aquí
intentaran desviar l’atenció en temes urbanístics que no tenen
absolutament res a veure amb una decisió de fer un centre d’alt
rendiment perquè és impossible fer-ho d’altra manera. Li
demanam transparència, com se pot imaginar, li demanam en
aquest cas al consell insular que després se pronunciï, que
tengui en compte tots els aspectes que possiblement de manera
encertada s’han posat damunt la taula, temes mediambientals,
temes d’aigua, etcètera i l’òrgan competent i després els seus
tècnics després decidiran.

Jo simplement en aquest cas Sra. Consellera, animar a seguir
endavant. Jo evidentment no sé de qui és la idea, no sé a qui se
li va ocórrer, però la persona que va decidir anar endavant sobre
aquesta decisió, m’imagin que va ser el batle de Calvià el Sr.
Carlos Delgado. L’únic que li puc dir és que en aquest cas per
part del batle de Manacor té enveja sana i sobretot donar-li
l’enhorabona.

Moltes gràcies, consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Té la paraula la consellera per un
temps indefinit.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que hauré de començar
aquesta intervenció com he acabat la primera, jo he acabat dient
que en aquest moment hi havia un concurs en tràmit que
contemplava que els licitadors, les empreses que se presentin
han de complir un seguit de punts. El primer de tots és
l’aportació dels terrenys, l’altre, el projecte, la construcció del
centre i l’explotació. Per tant, ni el consorci proposa cap
terrenys, ni en té cap i hi ha un seguit d’empreses que en aquests
moments han retirat informació, documentació i no sabem si se
presentaran totes o no, o si se’n presentarà cap i seran les
encarregades de proposar els terrenys allà on s’ha de dur a terme
aquesta construcció. 

L’únic que existeix fins ara és un estudi de viabilitat que és
preceptiu perquè s’emmarqui dins una realitat que ho faci dins
uns terrenys, perquè estam xerrant d’un projecte que té certes
dimensions i evidentment hem de veure quina aplicació pràctica
tendria. Però en tot cas els licitadors que se presentin poden triar
aquests terrenys o uns altres i està establert per junta rectora que
si són uns altres els terrenys que se presenten se tornarà un
període d’exposició pública. Per tant, el consorci, ni cap
administració que en formi part té decidit cap terreny. L’únic
que s’estableix en el plec de condicions, que crec que és
important de vegades llegir-los, és que els terrenys que se
presentin han d’estar emmarcats dins el municipi de Calvià.
Aquesta és l’única condició que s’estableix en aquest plec de
condicions.

Voldria parlar també de transparència. Jo bàsicament he
dedicat la meva primera intervenció a fer una relació dels acords
i les propostes més importants que s’havien adoptat per la junta
rectora i per la comissió, perquè pensam i efectivament és així,
que més transparència és impossible. Hi ha hagut totes les
publicacions corresponents, no només en els butlletins oficials,

sinó que moltes vegades també fins i tot en publicacions en els
mitjans de comunicació, així com s’ha de fer perquè les
empreses se puguin presentar en els estudis de viabilitat i perquè
se puguin presentar en els concursos. Per tant, la transparència
en aquests moments és màxima. És impossible presentar-les
perquè com he dit el concurs acaba dia 17 d’octubre, això vol
dir que després hi haurà un termini, que s’han d’obrir les pliques
i després les persones que formin part de la mesa de
contractació seran les que adjudicaran aquest projecte. I després
evidentment podrem fer totes les festes que vulguem i se podran
fer totes les presentacions públiques. Però en aquest moment és
impossible presentar un projecte que no existeix.

Me demanaven també que fes referència al tema de la
residència, que fins i tot crec que algun grup parlamentari ha
gosat nomenar hotel. Vaja, jo crec que he llegit en un principi
les recomanacions importants que fa el Consell Superior
d’Esports de què perquè hi hagi un centre de tecnificació és
imprescindible que hi hagi un lloc residencial per a esportistes,
esportistes que viuen en aquest centre de tecnificació i que en
cap cas compleix cap expectativa turística aquesta residència.
Però el més important de tot és que el nostre interès és esportiu,
el seu no sé quin és, el nostre és esportiu i això està claríssim en
el Pla d’instalAlacions bàsiques que se va presentar i que se va
posar com a condició a les empreses que se volguessin presentar
perquè complissin en determinades instalAlacions que s’havien
de dur endavant i totes aquestes instalAlacions que estan
detallades en els plecs, que estan detallades també en el Pla
d’instalAlacions bàsiques són esportives totes, hi ha una relació
detallada. I l’única que se fa referència que no és estrictament
una instalAlació per practicar esport és la residència per als
esportistes i el centre de medicina esportiva. Aquestes són les
instalAlacions que estan recollides en el pla bàsic, ni una més.
Després, a través d’un estudi de viabilitat, se presenta un estadi
base i després se presenten alternatives d’altres possibles
infraestructures que podrien estar en aquest espai o no. A partir
d’aquí se pinten determinats escenaris en allò que fa referència
a la viabilitat econòmica d’aquest projecte que creim que també
és interessant, perquè si tenim la responsabilitat de posar-lo en
marxa i dur endavant el projecte i la construcció d’aquest centre,
hem de tenir la responsabilitat de què quan els nostres
esportistes la vulguin utilitzar ho puguin fer. No podem fer un
projecte que després no tengui una viabilitat. Per tant, aquestes
són únicament instalAlacions esportives la que se exigeixen en
aquesta construcció.

S’ha parlat de temes d’aigua, d’altres tipus d’infraestructures
que evidentment són necessàries i així se contemplen també,
com pot ser l’aportació a xarxes viàries o aigües per dur a terme
el manteniment d’aquest centre. En aquest estudi de viabilitat,
a més Sr. Diéguez jo crec que vostè el coneix perquè m’ha fet
les mateixes preguntes que són les alAlegacions que el seu partit
va presentar a la junta rectora i varen ser contestades. Per tant,
sap la pregunta i sap la resposta. Però no tenc cap inconvenient
en repetir que en aquest estudi de viabilitat estan contestades i
s’estableix com se faran les reutilitzacions d’aigües depurades,
com s’utilitzaran les aigües grises, etcètera.

M’agradaria fer també una aturada important, crec que s’ha
produït una confusió. Jo crec que quan he anomenat el llistat
d’instalAlacions he parlat d’un camp de pràctiques de golf, no
d’un camp de golf. Jo crec que és important que ens aturem en
això perquè el representant del Partit Socialista de Mallorca deia
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que ja creia que hi havia oferta en aquest municipi, per això aquí
el que se fa és un camp de pràctiques. Un camp de golf tots
sabem que necessita unes dimensions molt grans i que
possiblement estaríem parlant de la totalitat de les dimensions
que ocupa aquest centre de tecnificació, un camp de golf ocupa
tot un seguit d’instalAlacions, com pot ser una casa club amb
hotel, cases i normalment solen 9 forats i els bons en solen tenir
18. Allò que està contemplat en aquest centre de tecnificació és
un camp de pràctiques, és un camp de tir, és una línia de so, allà
on se poden posar tot un seguit de persones que vulguin
practicar un tir, té 200 metres de llargada. Per tant, no passin
pena per la utilització d’aigües en camps de golf en aquest
centre de tecnificació perquè no existeixen.

No sé si també m’ha demanat que fes una aturada a allò que
eren els camps de pitch & put, que és una modalitat de golf, no
sé si m’ho ha demanat o no, però en tot cas a la rèplica, si vol,
també hi podríem entrar, per no entrar en tot allò que són les
instalAlacions esportives que contempla aquest centre de
tecnificació.

Crec que m’ha dit també que no teníem previst d’altres
construccions. No, crec que no, crec que hi ha una equivocació
important. Crec que s’està fent una inversió important a
Menorca, a Pintaufa, supòs que vostè coneix qui ha ascendit a
la lliga ACB, el Menorca. Per tant, també s’ha constituït un altre
consorci per part del Govern de les Illes Balears i el Consell
Insular de Menorca, perquè aquest Govern creu en la promoció
de l’esport i per això fa inversions en instalAlacions esportives.

Però ja que hi som i com que jo vull parlar d’esports, crec
que he de fer una aturada important a Calvià, centre de
tecnificació, però a més, hi va haver una modificació de l’article
3 d’aquest consorci perquè se li va encomanar que fes un estudi
de quina era la situació de les instalAlacions que actualment
estan a la zona de Calvià. Se varen presentar els resultats
d’aquests estudis i la veritat és que no sé si he d’emprar la
paraula deplorable, però crec que és la més adequada. A partir
d’aquí se va decidir aquest article 3 i donar la possibilitat a
aquest consorci perquè pogués fer altres intervencions en
matèria esportiva, intervencions que han tengut una aportació
econòmica a través dels fons de cooperació municipal i que han
arribat pràcticament a 6 milions d’euros i que també s’han
engegat i posat en marxa a través d’aquest consorci. I és
important que se pugui fer en detall perquè se tenguin en
consideració les inversions que en aquests moments s’estan fent
a Calvià. 

Hi ha 3 fases, la primera de totes són aquelles que se
consideren imprescindibles, imprescindibles vol dir que hi havia
instalAlacions que estaven a punt de sucumbir, vol dir que hi
havia piscines amb filtracions, vol dir que hi havia camps de
futbol que semblaven camps de patates, etcètera. Després hi ha
un seguit d’inversions que s’han considerat necessàries després
de fer aquestes imprescindibles perquè s’hi pugui practicar
esport en les millors condicions. Després hi ha una tercera fase
que són les que se consideren òptimes perquè ja hi hagi un
esport de qualitat per a tots els usuaris de Calvià. Aquesta
primera fase que té una inversió de 3.350.000 euros, té un
calendari des del juny de l’any 2005, per tant, ja estan
començades, fins al desembre d’aquest any i entre d’altres crec
que hauria de detallar un llistat d’intervencions, com podria ser
el camp (...), la piscina del Palau d’Esports de Calvià, amb

72.000 euros, el canvi de la superfície sintètica del camp de
futbol del poliesportiu de Magaluf, amb 386.000 euros. El canvi
de la superfície sintètica del camp de futbol del poliesportiu de
Santa Ponça, amb 326.000 euros. El canvi de la superfície
sintètica i tancament de la pista poliesportiva del poliesportiu de
Santa Ponça, amb 300.000 euros. La dotació de la gespa
artificial de tercera generació en el camp de futbol de Son
Ferrer, amb 694.000 euros. La construcció de la coberta de la
pista de patinatge del poliesportiu de Santa Ponça, amb 132.000
euros. La creació d’una zona esportiva municipal a Son Caliu,
amb 791.000 euros. I també vàries actuacions en el poliesportiu
de Santa Ponça, amb 213.000. Actuacions vàries al poliesportiu
de Magaluf, 436.00 euros, etcètera.

Fase dos, calendari, gener 2006 a juny de l’any 2006.
Actuacions en el Palau d’Esports de Calvià per 764.000 euros.
Actuacions a l’Escola de Vela del Port de Portals per 108.000.
Galeria de tir al polígon de Son Bugadelles, amb 300.000 euros.
Espai poliesportiu de Portals Nous amb 500.000 euros.
Actuacions en el poliesportiu de Peguera amb 229.000 euros.
Actuacions en el pavelló de Galatzó. I fase tres d’optimització.
El llistat d’intervencions és: Costa de la Calma 120.000 euros.
Mòdul esportiu de Son Ferrer 96.000 euros. Camp de futbol de
Son Ferrer 89.000 euros. Piscina de Bendinat 13.000 euros.
Pista poliesportiva de Cas Català 6.000 euros, etcètera. Això
perquè se tengui coneixement de la feina important que està fent
aquest consorci en 3 administracions. Calvià, jo estic segura Sr.
Batle, que és l’enveja de molts de municipis de les nostres illes.

Per tant, jo crec que he vengut aquí a parlar d’esports, dels
nostres interessos esportius. Crec que en aquests moments no és
útil parlar d’urbanisme, entre altres coses i torn repetir, que en
aquests moments els terrenys no estan elegits. Allò que
contempla el Pla Territorial de Mallorca és la construcció d’un
centre d’aquestes característiques en el municipi de Calvià i que
en tot cas després quan s’hagi adjudicat ja en parlarem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Puig. En torn de rèplica grups que
vulguin intervenir? Doncs Sr. Diéguez té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, hemos oído aquí desde la
lotería de Navidad hasta cánticos patrióticos cuneros, hablando
del espíritu de algunos deportistas, cántico al que alguno, yo me
uno, es una gran deportista Elena Gómez, que ha llegado
prácticamente a lo más alto, casi a lo más alto y habría llegado
más alto sino llega a ser por los problemas físicos que tiene. Lo
que es una lástima es que en la Escola Balear de l’Esport sólo
hayan tenido un médico en medicina deportiva cuando yo hice
una pregunta y cuando creen que no me interesa más la hayan
quitado y ahora no tenga donde ir para interesarse por su
recuperación. Pero bien, hay otros deportistas que también han
sido muy grandes, como por ejemplo el Sr. Nadal ha sido un
gran deportista, no me cabe ninguna duda, un gran negociante
porque según se dice llega a cobrar 4.000 euros a la semana por
sus intervenciones en IB3, con lo cuál es un patriotismo fenicio,
propio de ésta tierra, ni que tuviera carnet del Partido Popular,
¿o lo tiene? Seria demasiado que tuviera carnet del Partido
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Popular, que cobrara 4.000 euros a la semana en IB3. En fin, no
lo quiero ni pensar, en algo me tengo que haber equivocado.

Mire, me debe 1 euro Sra. Consellera. Me he jugado 1 euro
a que no me decía quién era el padre de la criatura y no me lo ha
dicho. No sé si guarda una evasiva para el último momento,
haber si yo ya no puedo decir nada, pero me debe 1 euro.
Normalmente suelo acertar, espero que no en todo porque si
no..., pero con su Gobierno suelo acertar. Acerté 6 meses antes
cuando le dije al conseller de Hacienda que iba a subir los
impuestos, acerté cuando hice una intervención sobre el
transfuguismo en Andratx, que en pocos meses tendríamos otro
caso de transfuguismo. Y he acertado ahora cuando le he dicho
que no me iba a decir quién era el padre de la criatura porque el
padre de la criatura lo esconden. Al final tendremos que
creyéndonos los bulos que van por ahí, ustedes son el Gobierno,
ustedes tienen que saber a quién se le ha ocurrido y decir miren,
esto si están orgullosos de la idea, digan: esto son órdenes
personales del Sr. Matas que vino un día y dijo: “no sé por qué
se me ha ocurrido que en Calvià estaría bien, etcétera...”. El Sr.
Matas, Calvià, de acuerdo con el Sr. Delgado para hacer esto,
crisis, transfuguismo, hay, hay, hay! Están ocurriendo muchas
cosas y no sabemos donde iremos a parar. La idea no me ha
dicho de quién es. Le he preguntado si iba en su programa y no
me ha contestado, yo conozco menos que ustedes su programa,
supongo que no iba en su programa esta idea, que ha sido una
idea improvisada, improvisada por alguien. Díganos quién ha
sido.

Centro comercial, no nos ha dicho nada del centro
comercial, si va a ir, si no va a ir. Bueno, vamos a plantear una
posibilidad, puede pasar que no vaya, o que vaya. Que no vaya,
no pasa nada, tranquilos que no pasa nada. Sí va el centro
comercial, ¿su voto será contrario en el consorcio? ¿Usted
patrocinará o defenderá un voto contrario? Por lo menos sí nos
lo puede decir. Si no sabe (...), cuando se plantee ya lo
resolveré, fíjese que hasta le doy la solución, si es una situación
un poco apurada. Cuando se plantee, viendo el conjunto del
proyecto, valoraremos si es conveniente para el deporte base y
el turismo, tomar un voto afirmativo o un voto negativo.

La zona, lo mismo le digo. Le pregunto claramente, es una
pregunta absolutamente clara, ¿estaría usted de acuerdo en que
se hiciera este centro en Can Vairet, en los terrenos del Sr.
Nigorra? ¿Estaría usted de acuerdo? Naturalmente usted puede
decir que ya lo valorarán todo en su conjunto y ya diré o no diré,
naturalmente. Pero me gustaría saber de momento de salida si
a usted le dicen que van a construir un centro de tecnificación
en un ANEI si está usted de acuerdo, ¿si en principio le parece
bien? Esto sí nos lo puede decir. No me remitan al órgano
competente que resolverá el concurso, no me remitan y digan:
“esto lo resolverá el órgano competente que resolverá el
concurso”, porque aquí de concursos y órganos competentes y
de darle las concesiones a la oferta incluso peor valorada, a la
que queda en último lugar desde el punto de vista económico,
tenemos experiencia. Por eso digo, confianza en el órgano
competente, lo siento pero no tengo ninguna. Podemos tener fe,
que es creer lo que no se ve, pero confianza ninguna, podemos
tener fe administrativa, impuesta pro las leyes, la podemos
tener, pero confianza ninguna en absoluto.

Sobre el sistema de explotación. No me ha dicho por qué es
bueno el sistema de explotación mediante empresa privada, ¿no

creen en lo público? Es por el mismo motivo por el cual están
derivando la enseñanza pública a la privada, por lo que están
derivando la sanidad pública a la privada y el deporte público lo
hacen privado. Es el mismo mecanismo. En fin, yo respecto que
ustedes no crean en lo público y lo quieran privatizar todo,
incluso el deporte. Pero lo que tienen que hacer es decirlo y
plantearlo claramente. 

Me ha llamado la atención porque en el baile de cifras que
ha dado, no lo he acabado de entender muy bien, pero creo
haber entendido que hay una subvención de 6 millones de euros
vía Rodríguez por el plan de compensación a los ayuntamientos
para el Ayuntamiento de Calvià. O sea, casi el valor de los
libros de texto se los da en una subvención al consorcio de
Calvià, esto es lo que creo que ha dicho, que ha ido para ya. A
lo mejor ha sido producto de economías porque con lo que se ha
ahorrado de Esporles y Puigpunyent, igual puede llevar más
dinero para otros lados. 

En este asunto, ya se lo he dicho antes, hay una parte
deportiva, el estipiente y hay el núcleo, la medicina, lo gordo,
lo importante y que es el golpe urbanístico, terrenos rústicos a
30 euros el metro cuadrado. Por esto le insisto en que me dé
respuesta, por lo menos a algunas de las preguntas que ha hecho
y esta creo que ha sido interesante. ¿Estará usted de acuerdo en
que se esto? Calvià es un término que siempre está dando
problemas cuando está el Partido Popular, incluso le recuerdo
que intentaron sobornar concejales con 100 millones de pesetas
para ver si conseguían la alcaldía y hacer determinadas
urbanizaciones, etcétera. Es decir, si tenemos memoria la hemos
de tener. Mire, yo creo que ustedes llegaran a Calvià pensando
que era Austerlitz, eran Napoleón en Austerlitz y me da la
impresión de que Calvià se les está convirtiendo en Waterloo y
¿saben por qué? ¿Saben por qué perdió Napoleón en Waterloo,
entre otras cosas? Porque había barro, entre el 3% y el 20%,
según las fuentes, y ese barro impidió que se pudieran mover en
libertad en aquellas cosas. Esperemos que el barro le deje poner
en el sitio que corresponde el centro de tecnificación y en una
medida razonable. Pero le advierto, cuidado con el barro,
decidan en atención a los intereses de los ciudadanos y no en
atención a intereses particulares.

Sé que no me va a responder a nada de lo que le he
preguntado, pero mi obligación es preguntárselo, dejar las
incógnitas aquí y dentro de unos meses exhumar el acta para ver
lo qué ha pasado. Nada más Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Rosselló té la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, molt breument. Home Sra. Consellera, vostè no ens
ha de prendre tampoc per “pardillos”, nosaltres ja sabem què és
un concurs, sabem que no se decideix fins després, totes
aquestes coses les sabem, sabem un poc. Per tant, el que és un
fet és que aquí encara no està..., evidentment no hi ha res
aprovat, no hi ha res fet, hi ha estudi de viabilitat, ho ha dit
vostè, que ja fan referència a un terrenys determinats i hi ha un
empipament popular general, perquè això surt a la premsa fa
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mesos i tothom ja diu que s’han posicionat tots els partits
damunt d’aquest tema.

Vostè, si vol llevar qualsevol dubte damunt els dubtes que
aquí s’han posat, no m’ha de contestar que dia 17 hi haurà un
concurs i ja ho veurem. Vostè m’ha de dir què en pensa vostè i
el seu partit de cada un d’aquests temes i és molt fàcil, tot
arreglat. Per tant, jo crec que senzillament el que ha fet avui és
tirar pilotes fora i sobretot quan vivim on vivim i tenim
l’experiència que tenim, home fer-nos creure que aquí ningú
pensa en res, que tot està així, me pareix que és fer-nos passar
per beneits. I en això no insistiré, desgraciadament aquesta
compareixença no haurà servit per res perquè quedaran els
mateixos dubtes fins dia 17. I evidentment Sr. Pastor, no se
preocupi, això ho decidirà lògicament el consell d’urbanisme,
els òrgans competents en cada lloc, només faltaria! Però els
partits polítics tenim opinió i la donam, només faltaria!
Evidentment, d’això estam parlant, cadascú dóna la seva opinió
i al final decidirà qui li toca decidir i a més qui tengui majoria
hauria d’assumir la responsabilitat d’haver fet el que ha fet. Així
és com funciona la democràcia, faltaria més!

Home i la llista d’inversions cap a Calvià que ens ha llegit
la consellera, a mi no sé si em fa enveja, com al Sr. Pastor, o
rabi perquè home! A Marratxí que també hi ha un batle del PP
ja li podria arribar una miqueta de tot el que vostè acaba de dir.
En definitiva, haurem de començar a demanar-nos per què tot
va cap allà, no sé si enlloc de propaganda ha fet
contrapropaganda amb allò que acaba d’explicar-nos en aquest
moment.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rosselló. Sr. Riudavets té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. És evident que no ens ha
convençut, ni a mi ni als portaveus que m’han precedit, perquè
a part d’altres qüestions perifèriques, hi havia dues grans
qüestions que no ha respost. No ha volgut confirmar si a Can
Vairet, ni tan sols ha volgut dir el què li semblava a vostè. I a
sobre de què ni ho ha confirmat, ni ho ha desmentit, ha dit una
cosa que a mi m’ha preocupat encara més, és a dir, si algun dels
interessats ens diu a una altra banda a Calvià. Jo crec que la
política urbanística, perquè açò és política urbanística, no es fa
a la carta. Vostè hauria d’haver dit, si esportivament volia que
fos a Can Vairet, si ho havia de ser, però no s’ha volgut mullar
en aquest assumpte i ho ha deixat obert, a l’aire, en mans
d’ofertes que puguin fer els promotors que estiguin interessats
en aquest centre. Me creguin, cada vegada anam a pitjor.

Després s’ha parlat del macrocentre comercial, l’altra gran
qüestió que ha sortit aquí també ens ha deixat amb més
preocupació que abans, perquè ens ha dit: “és que l’estudi bàsic
no diu res, però si per viabilitat econòmica necessitam fer-lo, tal
vegada sí”. Si per viabilitat econòmica és l’única qüestió, estic
segur que no 1 macrocentre comercial, 10 més en faran, perquè
açò és la seva tònica en tot allò que suposa especulació
urbanística, n’estic convençut. És a dir, molts més preocupats
que abans ens ha deixat i sense resoldre cap dels dubtes.

Una cosa ha dit vostè i si ho entès deia que el seu únic
interès és esportiu, miri faré un acte de fe, li acceptaré que el seu
únic interès és esportiu, però estic convençut i si no ja ho
veurem, que n’hi ha molts d’altres d’interessos, el que no sabem
és si vostè les sap o no, jo crec que sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Sr. Pastor té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Jo no sé si hem estats
presents a un espectacle de’n Rappel, aquell que ho endevina
tot, ho dic per aquell que ho endevina, no ho dic ni pel seu físic,
ni per la seva manera de ser. La veritat és que pronòstics,
apostes, 1 euro, 1 altre euro, jo la veritat és que no entenc
absolutament res. Jo crec que hem de parlar de realitats i de fets.
Clar, a tots ens toca fer un paper, jo ho entenc, i a algú li toca fer
el paper d’Alfonso Guerra i a vegades és graciós, a vegades treu
titulars, però jo també li faig una aposta d’un euro, li vaticin el
mateix futur a tots dos. 

Per tant, parlem d’allò que ens té aquí, el centre de
tecnificació. Si aquí el problema..., s’està parlant de veure qui
és que posarà els doblers, a mi m’agradaria que ens ho digués
vostè. Qui és que posarà els doblers? Què li costarà a
l’Ajuntament de Calvià? Què li costarà al Govern? Què li
costarà al consorci? M’ho digui, perquè clar, aquí s’està parlant
d’inversions milionàries que després se cediran a una entitat
privada, cosa que és totalment falsa. Aquí estam parlant de
construcció i adquisició de terrenys, construcció i gestió i és que
quan un parla d’aquesta quantitat d’inversions no queda altra
remei que cercar aquest sistema, intentar comptar amb la
iniciativa privada que te soluciona el problema d’inversions,
perquè en cas contrari per part de les administracions és
totalment impossible. Quin ajuntament és capaç de dur endavant
en una sola legislatura totes aquestes inversions en temes
esportius? I això a nosaltres com a grup polític ens pareix
perfecte, ens pareix perfecte que se trobi aquest sistema de
finançament en les instalAlacions esportives, ens pareix molt bé
que se cerqui iniciativa privada en la construcció de residències,
ens pareix molt bé que se cerquin fórmules, que se tengui (...)
per part de l’administració, per trobar solució als problemes dels
ciutadans. 

Avui Mallorca, les Illes Balears tenen un problema
d’instalAlacions esportives, si d’aquesta manera ho podem
solucionar, a nosaltres ens pareix perfecte, no ens sap gens de
greu reconèixer-ho, s’han pres altres iniciatives des de fa molta
estona a altres ajuntaments. Els ajuntaments avui a l’hora de
gestionar una piscina municipal, no la gestionen els propis
ajuntaments, la treuen a concessió privada i ningú
s’escandalitza, perquè els ajuntaments s’han de dedicar a altres
coses que fer classes de natació. I això crec que ho hem de tenir
tots molt clar. Per tant, no ens hem d’escandalitzar, ni perquè se
faci una residència a un centre d’alt rendiment o tecnificació.
Què millor que tenir unes instalAlacions, una residència que hi
puguin venir no només els mateixos residents, que seran en
aquest cas ciutadans de les Illes Balears, sinó que en temporades
de bon clima puguin venir esportistes d’alt nivell d’altres països
a passar una temporada aquí i poder entrenar. Això és el que ens
agradaria a tots, això és la promoció de les Illes Balears que
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podem fer. Avui les Illes Balears recorren tot el món en temes
d’esportistes i tots ens en sentim orgullosos. I nosaltres el que
hem de fer és fomentar que això sigui possible, que les
generacions futures tenguin al seu abast totes aquestes
possibilitats. 

La veritat és que jo crec que hi ha actuacions que són
lamentables i un de vegades pot estar més afortunat o més
desafortunat. Però la veritat és emprar una tribuna parlamentària
per desqualificar a persones que avui aquí no se poden defensar,
a persones que han duit el nom de Mallorca, de Manacor arreu
de tot el món i que han estat esportistes emblemàtics, ens
sembla patètic i denigrant i només ho pot fer segons qui,
diputats que sempre estan a la mateixa alçada. Però si jo li
digués avui Sra. Consellera que això me sorprèn li diria
mentides, a mi i avui ja no me sorprèn res, perquè d’una persona
que quan té la responsabilitat de ser conseller del Consell
Insular de Mallorca se nega contínuament a rebre el millor
esportista en vela, medalla olímpica, ja no ens sorprèn res. 

Per tant, Sra. Consellera, animar-la a seguir amb aquest
projecte, a prendre decisions i sobretot, segueixi amb aquesta
transparència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Sr. Diéguez, per alAlusions.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Por evidentes alusiones, Sra. Presidenta. Solamente decirle
al Sr. Pastor que me diga si es verdad o no lo que yo he dicho y
a partir de ahí opine, pero la verdad Sr. Pastor la tiene que
respectar. Usted a mi no me respete si no le da gana, me da
completamente igual. Pero diga si algo que yo he dicho no es
cierto, no lo ha dicho, no ha podido decirlo y no podrá decirlo.
Usted está rabioso, yo lo entiendo, pero tranquílicese,
sosiéguese y diga primero, eso que no ha dicho no es verdad
porque es de tal manera y yo opino esto y lo otro. Pero no diga
cosas que son mentira. Respecte la verdad, a las personas no, a
las personas no porque qué quiere que le diga, yo no voy a
discutir con usted porque cada uno tiene su modo de hacer las
cosas y yo con según quién no discuto y a según qué niveles no
entro, ni empujo a diputados por los pasillos, ni cosas de estas.
Yo no entro a esos niveles, usted sabrá a los niveles que entra,
pero yo no. Respecte la verdad y no diga mentiras.

Le diré una cosa, una cosa que usted ha dicho es mentira.
Usted dice que yo me negué en un momento determinado a
recibir a una persona. Eso es una rotunda falsedad, se lo digo
directamente así, que eso es mentira. Y después de decirle que
es mentira, opino que usted está desinformado, creo que le han
engañado. Aquí creo que le han engañado sin mala fe, pero
vigile sus fuentes, hay fuentes que no son muy fiables.

Nada más Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Pastor té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment perquè jo
simplement no he alAludit a ningú, vostè li ha donat la paraula i
és molt lliure de donar-li la paraula. Jo el que li vull dir és que
neg rotundament el que ha dit el Sr. Diéguez, neg rotundament
que hi hagi hagut falta de suport a una esportista com n’Elena
Gómez. Hem estat sempre al seu costat, la consellera, el
Govern, el consell insular i l’Ajuntament de Manacor. Se li han
donat totes les possibilitats, però el que passa és que la situació
és més greu d’allò que se planteja aquí damunt. Per tant, per
respecte a n’Elena, jo crec que és totalment un tema seu i per
tant, no hi faré referència.

Nerviós no hi estic gens, entre altres coses perquè jo no he
fet cap mèrit ni un per tornar ser candidat al Partit Popular de
Manacor. Hi ha algú que ha de fer molts de mèrits, en aquest cas
de l’Ajuntament de Palma, cosa que jo no he de fer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Aquesta presidència jo ha entès que com
que vostè li feia preguntes tenia dret a contestar. Jo li torn donar
la paraula, no estarem per paraules.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muy brevemente. Lo que yo he dicho de la Sra. Gómez es
lo siguiente: que no hay médico en el EBE especialista en
medicina deportiva y que no ha podido ir a consultarlo porque
no lo hay. Se contrató a uno cuando yo hice una pregunta de por
qué no lo había y al cabo de unos meses se quitó. Es lo que yo
he dicho y lo mantengo y la consellera me podría haber
desmentido si era así.

Respecto a las candidaturas. Mire estoy haciendo grande y
gordo. Al Cid le tenían miedo después de muerto, pero es que
a mi me tiene miedo usted antes de nacer. Espérese, espérese,
Sr. Pastor.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, senyores i senyors. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument. Bé, m’agradaria
començar dient que realment, Sr. Diéguez, vostè aquí no ha
sentit cap càntic ni... -com ha començat la seva intervenció-,
sinó que tot el que ha sentit són realitats, i que per molt que
s’entesti a intentar amagar aquest projecte sincerament em
pareix que ha quedat ben clar que és totalment i absolutament
transparent, tot ha estat publicat i que s’ha elegit una forma de
concurs. Per tant totes les ofertes que es presentin són totalment
públiques i no hi ha cap tipus d’obscurantisme, ni molt menys.

En tot cas..., vostè em demana qui és el pare de la criatura.
Idò tres administracions: el Govern de les Illes Balears, el
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Consell Insular de Mallorca a través de S’Institut i l’Ajuntament
de Calvià. Les tres administracions s’uneixen per formar un
consorci i per dur endavant aquest projecte, ni més ni pus, és
així. 

Que el Govern no fa coses. Vaja, jo crec que li he donat un
bon llistat però en tot cas estic a la seva disposició per donar-
n’hi molt més, i m’agradaria comentar també al diputat
d’Esquerra Unida que crec que va ser ahir a Marratxí que va
firmar el fons de cooperació municipal per un import elevat per
fer aquestes inversions en infraestructures esportives
municipals. Potser convendria que estigués al cas (...) Marratxí
i altres municipis, tots els que han volgut optar per aquesta via
que han tengut aquesta mateixa possibilitat, però com que
parlàvem de Calvià jo crec que era important detallar quines
eren les instalAlacions que es reformen en aquest sentit, i li he de
dir que en cap cas no era la meva intenció, com ha comentat
vostè, Sr. Diputat, fer-lo beneit. L’únic que explicava jo era el
procediment que s’ha duit aquí, que és un procediment de
concurs, i com funciona un procediment de concurs, i que en
aquests moments, encara que es vulguin fer moltes
elucubracions o moltes..., de dir on ha de ser un terreny, idò la
veritat és que a mi em sap molt de greu, però crec que haurà de
ser la mesa de contractació la que decideixi on ha d’anar aquesta
construcció.

I també diferesc del Sr. Diéguez, perquè ell ha dit que todo
lo más tenía fe, no tenía confianza. Yo, Sr. Diéguez, lo siento,
pero yo voy a tener muchísima confianza con la mesa de
contratación que va a adjudicar el proyecto, entre otras cosas
porque es un experto en instalaciones deportivas, es un
arquitecto, es un abogado del Servicio Jurídico de la
comunidad autónoma, es un representante de los Servicios
Jurídicos del Ayuntamiento de Calvià, un representante de la
Intervención General y un representante de los Servicios
Técnicos de Vías y Obras. Por tanto a mi estas personas me
merecen todo mi respeto y estoy convencida de que
adjudicarán el mejor proyecto. Por tanto yo no voy a estar en
esta mesa de contratación.

Y ya para terminar tengo que decirle, Sr. Diéguez, que yo
creo que no le debo a usted ningún euro. En todo caso si
quiere se lo regalo, que era lo que iba a hacer, pero creo que
no lo voy a hacer ahora porque me parece intolerable que
saque en este parlamento el nombre de dos deportistas como
son nuestra gimnasta y nuestro tenista, personas de reconocido
prestigio y que no pueden aquí defenderse. Me parece una falta
de respeto total que usted hable de afinidades políticas.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Arribats a aquest punt, volem
agrair la presència de l’Hble. Consellera de Presidència i
Esports. Moltes gràcies, consellera.

(Remor de veus)

II. Proposició no de llei RGE núm. 5261/05, presentada
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a diàleg i final de la violència.

I a partir d’aquest moment he de dir que es va fer per part de
la Mesa un ordre del dia amb dos temes, donat que en ocasions
als consellers els sorgeixen problemes i no poden venir a
comissió. Per fer possible que es fes la comissió i que els
consellers o els diputats no quedassin sense (...) vàrem posar un
ordre del dia llarg.

Arribats a aquest punt hi ha dues possibilitats: una, aturar i
el segon tema anirà a la propera comissió, o continuar si els
diputats volen. No és habitual fer els ordres del dia tan llargs
però jo deman opinió als diferents grups.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Personalment, i no és una qüestió de grup sinó personal,
preferiria acabar ara.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. El grup proposant...?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Por nosotros en principio no hay ningún problema en
continuar, pero estaremos a lo que decida la mayoria, también.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho deixam per al proper dia? Doncs, s’aixeca la sessió.
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