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EL SR. PRESIDENT:

Si els sembla bé, començarem la sessió plenària d’avui. El
primer punt de l’ordre del dia consisteix en el debat de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 591/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a informe jurídic en relació amb l'aplicació de la
instrucció de 4 de setembre del 2003 respecte del caràcter
de policia judicial dels agents de Medi Ambient.

Primera pregunta RGE núm. 591/07, relativa a informe
jurídic en relació amb l’aplicació de la instrucció de 4 de
setembre del 2003, en relació amb el caràcter de policia
judicial dels agents de Medi Ambient, que formula el diputat
Sr. Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Medi Ambient, en
relació amb l’aplicació de la Llei 10/2006, per la qual es
modifica la Llei 43/2003, de monts, s’ha solAlicitat per part del
Govern qualque informe jurídic que avali la conformitat del
procediment que es deriva de l’aplicació de la instrucció de 4
de setembre del 2003 relativa al caràcter de policia judicial dels
agents de Medi Ambient?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, a petició dels mateixos agents de Medi Ambient, la
Conselleria de Medi Ambient va solAlicitar un informe en
aquest sentit als seus serveis jurídics. L’informe conclou que la
instrucció que fixa l’esmentat procediment de tramitació de les
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denúncies té un abast formal i que resulta perfectament
compatible aquest procediment amb les funcions jeràrquiques
que corresponen a la policia judicial i que són les que
s’atribueixen a la modificació realitzada per la Llei 10/2006, de
l’esmentada pregunta que ha fet.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Per tant, Sr. Conseller, deduesc que
la instrucció dictada per la conselleria en aquesta legislatura
s’ajusta completament a dret i que, per tant, no té res a veure
amb les notícies que han aparegut als mitjans de comunicació.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies, Sr. President. Res a veure amb el que ha sortit, res
a veure. Li diria més, focs artificials, focs artificials. Diu
l’informe, les conclusions, punt 5: “ Per l’exposat, com a
conclusió final d’aquest servei jurídic, és d’aplicació la
instrucció del secretari general de la Conselleria de Medi
Ambient de data 21 de novembre del 2003, pel qual es
modifica la instrucció de la Secretaria General de 4 de setembre
del 2003, relativa al procediment a seguir pels agents de Medi
Ambient”. És totalment ajustada a llei i és exactament tornar a
fer el que s’havia fet des de l’1 de juliol del 1999 fins a 21 de
maig del 2003.

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 592/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a denúncies interposades pels agents de Medi
Ambient al terme municipal d'Andratx des de l'any 2003.

EL SR. PRESIDENT:

Segona pregunta, RGE núm. 592/07, relativa a denúncies
interposades pels agents de Medi Ambient al terme municipal
d’Andratx des de l’any 2003, que formula el diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Diputat.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Volem demanar al conseller
de Medi Ambient quantes denúncies han interposat els agents
de Medi Ambient al terme municipal d’Andratx des de l’any
2003.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, si ens atenim exclusivament al termini de temps que va
des de l’1 de gener del 2003 fins al final del 2006, la
Conselleria de Medi Ambient ha tramitat un total de 19
denúncies, 19, de les quals 15 són per infraccions urbanístiques
que han estat interposades per agents de Medi Ambient en el
terme municipal d’Andratx, dues de la Direcció General de
Qualitat Ambiental, una de la Direcció General d’Espècies i
una de Recursos Hídrics.

Se n’han remès 16, totes aquestes 16, d’aquestes 19, 16 a
l’ajuntament, 13 s’han remès al Consell de Mallorca i 7 a
Fiscalia, bé perquè les hi hem enviat directament o bé perquè
les ha solAlicitat. A quatre d’aquestes s’han obert diligències o
expedients sancionadors perquè eren competència exclusiva de
la conselleria. És a dir, aquelles que no eren competència de la
conselleria, tema urbanístic, s’han remès al consell i a
l’ajuntament, i d’aquestes 4, 7, perdó a la Fiscalia. i de les que
eren pròpies de la competència del Govern, lògicament s’han
obert els expedients que s’havien d’obrir si tocava.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President. Per tant, segons vostè ens diu, de 19
denúncies dels agents de Medi Ambient al municipi d’Andratx
des de l’any 2003 fins al 2006, s’han instruït aquestes 19, de les
quals han estat instruïdes per la seva conselleria si estaven dins
l’àmbit competencial i si no han estat remeses al Consell de
Mallorca o a l’ajuntament. Em podria dir quantes d’aquestes
denúncies han tengut resposta per part de l’ajuntament o del
Consell de Mallorca? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, bé exactament,
exactament, amb possibilitat de qualque errada, jo li puc dir és
que de les enviades a Fiscalia, 7, en tenim coneixement de 3,
perdó, de 2, de 2; de les enviades al consell, 13, en tenim
coneixement de 3; i de les enviades a l’ajuntament no en tenim
contesta de cap. 

El que és evident és que a qui toca ser competent en temes
urbanístics és o bé l’ajuntament o bé el consell, i d’allò que té
el fiscal, si creu que ha d’actuar perquè ni l’ajuntament ni el
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consell actuen, idò supòs que actuarà. Però, en tot cas, ja no té
per què informar a la conselleria perquè la conselleria si només
té la competència en segons quines qüestions i la denúncia
només és urbanística, el que fa és arxivar l’expedient perquè no
li correspon nomenar instructor, que és el que li toca fer, si no,
estaria fent el que no toca. Gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 593/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Eduardo Puche i Castillejo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a procediment per a la tramitació de les
denúncies formulades pels agents de Medi Ambient en el
terme municipal d'Andratx des de l'any 2003.

EL SR. PRESIDENT:

Tercera pregunta, RGE núm. 593/07, relativa a procediment
per a la tramitació de les denúncies formulades pels agents de
Medi Ambient en el terme municipal d’Andratx des de l’any
2003, que formula el diputat Sr. Eduard Puche i Castillejo, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller de Medio Ambiente,
abundando en la pregunta que le han formulado anteriormente
quisiéramos saber qué procedimiento se ha seguido en la
tramitación de las denuncias formuladas por los agentes de
Medio Ambiente en el término municipal de Andratx desde el
año 2003. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, la tramitació de les denúncies dels agents de Medi
Ambient es fa de conformitat amb la instrucció de la Secretaria
General de la Conselleria de Medi Ambient publicada en data
4 de setembre del 2003, posteriorment modificada per una
segona instrucció de 21 de novembre del 2003, i l’esmentada
instrucció no deixa cap dubte sobre qui i com s’ha d’actuar
quan hi ha uns fets presumptament delictius. Queda clar, per
tant, que la instrucció recull simplement unes regles formals o
de procediment, la via que s’ha de seguir perquè les denúncies
es tramitin a la Fiscalia i als jutjats o davant els ajuntaments i
el consell. 

Recordem, a més, que segons el decret que regula l’exercici
de la potestat sancionadora, a l’article 7, són els instructors del
procediment els que han de qualificar els fets i. per tant, són
sempre funcionaris els que tenen la responsabilitat de dir si les
denúncies han de ser remeses o no a la Fiscalia i en cap cas un
polític. 

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, entonces
usted nos afirma que las responsabilidades y las denuncias
deben ser o no remitidas a Fiscalía dependiendo del instructor
del expediente, eso está claro. Pero en el caso de las denuncias
urbanísticas, ¿cuál es el órgano competente para hacerlo, el que
tiene las competencias, es decir, los ayuntamientos o el Consell
de Mallorca en el caso de Andratx, o la Conselleria de Medio
Ambiente? Por favor, ¿me puede contestar?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats. El que tenc clar és
que la Conselleria de Medi Ambient ni d’aquest govern ni del
govern anterior no té aquesta competència. De cop i volta no
haurà sortit el sol i haurà passat que ara nosaltres tenim aquesta
competència, eh? En tot cas són els autèntics governs de les
Illes que tenen tant la transferència en urbanisme com la
transferència en ordenació. A veure si aquells que estimaven
tant l’article 39 de l’Estatut se n’hauran oblidat, d’aquestes
qüestions. Els consells, els tres consells i els quatre futurs, són
també autèntics governs autonòmics cada un al seu lloc. Per
això, a nosaltres no ens pertoca aquesta qüestió. Una altra cosa
és que cada consell, cada ajuntament, després en base a allò
que ell ha de tirar endavant hagi complit o no hagi complit amb
les seves obligacions. 

Moltíssimes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 601/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a denúncia d'edificacions al
municipi d'Andratx.

EL SR. PRESIDENT:

Quarta pregunta, RGE núm. 601/07, relativa a denúncia
d’edificacions al municipi d’Andratx, que formula el diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada
en els seus propis termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):
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Gràcies, Sr. President. Hem de dir, Sr. Diputat, primer, que
el Govern interpreta que les dues preguntes que ara vénen tenen
com a objectiu aclarir el motiu del suposat retard en la
tramitació d’una esmentada denúncia. 

Consultats els funcionaris responsables de la remissió
d’aquestes denúncies, la conclusió és que no existeix cap motiu
concret per explicar aquest retard. Sí és important, en canvi,
destacar que del contingut de l’informe d’ampliació efectuat
per part de l’agent de Medi Ambient, autor de la dita denúncia
-tràmit que va tenir lloc el mes de març del 2006, és a dir,
aproximadament un mes després de la primera denúncia-, es
desprèn clarament que la zona en qüestió no té, en realitat,
valors forestals que puguin motivar l’obertura d’un expedient
per la infracció de la Llei de monts. En conseqüència, pensam
que el funcionari que va tramitar l’expedient quan va
comprovar que es tractava d’unes obres que comptaven amb la
preceptiva llicència -l’acta recull de fet la placa d’obres- i, per
tant, emparades per la presumpció de legalitat i validesa dels
actes administratius i, que, per una altra part, no eren
susceptibles d’obrir un expedient per infracció de l’esmentada
Llei de monts, simplement va donar preferència a altres
assumptes pendents de tramitació que sí eren competència de
la conselleria

 Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, vostè és el conseller de
Medi Ambient que ha suprimit espais naturals, que deixa pous
contaminats a Santa Gertrudis, que fa depuradores a ANEI i
també qui lleva les competències als agents medi ambientals als
quals prohibeix fer denúncies sobre fets presumptament
delictius, amb una clara obstrucció a la justícia. 

No en té prou amb tot això, sinó que, a més, es dedica a
emparar la corrupció urbanística del seu amic Hidalgo, i atura
al llarg d’onze mesos la denúncia feta per un agent
mediambiental, una denúncia que no és poca cosa, 150
habitatges en una parcelAla de 15.000 metres quadrats situada
a ARIP, fet pel qual la Fiscalia demana 10 milions d’euros de
fiança. Bé, aquesta denúncia vostè la va tenir retinguda fins que
li digueren allò d’“avui és dilluns, Hidalgo és a la presó i ja pot
tramitar aquesta denúncia”.

Bé, la trama de corrupció urbanística d’Andratx no és un fet
aïllat, afecta altres municipis i té la seva cúpula dirigent o
emparadora en el si del Govern de les Illes Balears. Per acció
o per omissió, Sr. Font, vostè hi ha contribuït que es pogués
desenvolupar sense entrebancs, fins que ha intervengut la
Fiscalia. Realment, la seva actuació com a conseller de Medi
Ambient, no sabem com s’ha de qualificar, però aquest fet
d’impedir als agents de la seva conselleria que facin les
denúncies, que colAlaborin amb la justícia, que posin en
coneixement d’aquesta les actuacions que poden ser delictives,
és d’autèntica vergonya, indigna d’un conseller de Medi
Ambient, excepte, és clar, del conseller de Medi Ambient del

Sr. Matas, que té alguns altres colAlegues dins el Consell de
Govern que també colAlaboren en la corrupció urbanística.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Ramon, vostè no té vergonya de xerrar de Santa Gertrudis com
està xerrant. Vostè és una persona que formava part del
Govern, donava suport al Govern, d’una contaminació, la més
grossa de tota la història de més de 40.000 litres de carburant
que des del mes d’octubre del 2002 la coneixien i no varen
actuar, i aquest govern ho va començar a arreglar el mes de
juliol. I és indigne i vergonyós que siguin tan mentiders i
tenguin la cara tan dura -i perdonin l’expressió dins aquesta
cambra-...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyora...

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

... de dir això, diguin-ho als propietaris dels pous, que estan
arreglats en un 90% i als altres sis que no estan arreglats, els
durem aigua, que vostès no els en varen dur i els en varen
llevar.

(Aldarull a la sala)

On s’ha vist mai? Sr. Ramon, miri, treuré una cosa nova a
aquesta casa que no l’he treta mai. L’any 2005, que és una altra
pregunta del Sr. Alorda, se’n podrà xerrar, a l’any 2005,
segurament la primera denúncia que arriba al fiscal per
presumpte prevaricació a Andratx, la va enviar aquest conseller
el mes de novembre, a resultes d’una denúncia d’un agent de
Medi Ambient, que sí que l’acta deia que podia ser un delicte
d’aquest tipus i es va enviar el mes de novembre al fiscal. I el
fiscal té en total 7 denúncies de les mateixes qüestions, fins i tot
una enviada per la Sra. Rosselló, a Montport de l’any 2005.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, per favor, moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

I.5) Pregunta RGE núm. 602/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a construcció ilAlegal a la zona
de Montport.
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Cinquena pregunta, RGE núm. 602/07, relativa a
construcció ilAlegal a la zona de Montport, que formula el
diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, realment el Sr. Conseller com a
mínim ens ha apuntat ja un motiu, que no hi ha motiu per a una
tardança d’onze mesos en una denúncia tan important. 

Nosaltres discrepam que era menys important, com ha
volgut apuntar, perquè tenia llicència quan en realitat, quan un
agent forestal diu que s’està fent damunt una zona forestal -per
tant està parlant que és rústica- i que té llicència, és gravíssim.
És molt més greu i important actuar, perquè ja no només
parlam d’un particular, sinó que parlam de prevaricació. Parlam
de connivència o desconeixement per part de l’administració,
que és el meu greu. 

I ara avui se’ns acaba de dir una cosa que jo també trob
gravíssima. El conseller sabia, coneixia i és qui ha denunciat,
Medi Ambient, prevaricació ja l’any 2005, em pareix haver
sentit. Jo quasi també apuntant, aprofitant que tots els portaveus
anteriors han volgut afegir alguna pregunta pel camí, jo li
demanaria, el Sr. Rodríguez quan va imposar les mans damunt
el Sr. Hidalgo sabia que vostè havia enviat una denúncia per
prevaricació per actuar sobre el sòl rústic, no ja d’un particular
que feia una feina, sinó que hi havia possibilitat de prevaricació
de l’autoritat municipal? Ho sabia quan el PP el nomena el seu
gran representant a Andratx? Em pareix molt important, perquè
els onze mesos i la intenció que un tema com una actuació amb
llicència damunt una zona forestal fos entretinguda, ens pareix
gravíssim per la connivència municipal, molt més fins i tot que
per l’actuació del promotor, com a mínim té més
transcendència política. De totes maneres, esper les seves
explicacions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Alorda, vostè domina els
temes urbanístics perquè vostè de professió era secretari
d’ajuntament i no ho hem d’embullar aquí. Si el Sr. Ramon no
té aquest coneixement no és culpa meva, però a vostè almenys
li deman que sigui rigorós. 

Jo no control els funcionaris de la conselleria, fan feina
lliurement, i la gent de Medi Ambient el que fa és una acta, no
és cap denúncia. I quan es demana a aquesta gent de Medi
Ambient, “vostè està posant aquí prevaricació, està segur?” Diu
“no”. Nosaltres per no tenir problemes -això que m’acusen que
no enviam les coses- ho enviam al fiscal, ho enviam a
l’ajuntament i ho enviam al consell, perquè al Govern no li
correspon. 

I lògicament, jo d’això no me n’adon, és que no me n’he
d’adonar! Perquè si no voldria dir que controlaria tots els
papers i això és d’un altre temps quan governava altra gent i
quan jo tenia 14 anys. Aquí la llibertat dels funcionaris de
tramitar les seves coses, els seus instructors són els que
determinen on va una cosa i on va l’altra. Ni el Sr. Rodríguez,
ni jo, ni cap membre del Govern té per què conèixer aquestes
coses, aquesta és la garantia d’un govern democràtic i vostès no
hi poden donar passada. Res més.

(Aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Aprofitant que se’m dóna autoritat
jurídica, li diré que la competència, evidentment, en disciplina
és municipal, directament, bàsicament municipal. I que el gran
problema que tenim a Andratx és que hi havia connivència per
la part municipal i d’un batlle del PP, santificat o convertit en
el PP durant la legislatura, amb la seva cobertura. I si vostè fa
7 denúncies a Fiscalia i hi fica, no ja el particular, sinó que en
alguna d’aquestes parla de prevaricació de l’autoritat
municipal, sí que li convé saber-ho, sigui del partit que sigui, i
que hi hagi conseqüències, alguna conseqüència política. Però
és que si és del seu partit i està en tràmit de convertir-lo en la
persona, potentior persona del PP, en aquell municipi, sí que li
convé que ho sàpiga perquè el Sr. Rodríguez bé que es va
preocupar, com a secretari general o conseller d’Interior, no ho
sabem, o en els seus dos termes, i el Sr. President també,
d’aclarir en quina situació es trobava el Sr. Hidalgo.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies. Aquí què interessa? Saber si qualcú hagués pogut
aturar aquesta qüestió abans? Idò, en el mes de maig del 2003
quan vostès governaven, de Montport varen enviar una
denúncia al fiscal, que no la varen enviar al consell, que jo li
vaig enviar el mes d’octubre del 2003. Ni d’aquella denúncia
del fiscal, a Montport, eh?, també, ni d’aquella denúncia al
consell, no se n’ha fet res. Què interessa, resoldre aquesta
qüestió o realment embullar la troca per veure si vostès treuen
un parell de vots més d’aquí que arribin les eleccions?

N’hi ha d’impugnades, avui a Mont Port es continua
construint. Avui a Mont Port es continua construint, el fiscal no



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 126 / 20 de febrer del 2007 6579

 

ho ha aturat o el jutge no ho ha aturat, no li passi la
responsabilitat a aquest govern, fins i tot aquell que ho pot fer
no ho fa, deu tenir els seus dubtes respecte a la denúncia.
Aquesta presumpció d’innocència es té, vostès varen rompre el
sistema i a nosaltres no ens rompran per molt que vostès
vulguin, com que no han fet els deures durant quatre anys i
aquest govern ha complit, ha fet hospitals, carreteres, centres de
dia, residència, ha arreglat torrents, depuradores... És el que
vostès no volen debatre dia 27 de maig, i els ciutadans el que
volen és que els arreglem els problemes i que la justícia
aclareixi allò que li toca a ella.

Moltíssimes gràcies.

(Aldarull i alguns aplaudiments) 

I.6) Pregunta RGE núm. 594/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a valoració de la petició del Consell
Insular de Menorca, relativa al traspàs de la gestió de
museus, biblioteques i arxius de titularitat estatal.

EL SR. PRESIDENT:

Sisena pregunta, RGE núm. 594/07, relativa a valoració de
la petició del Consell de Menorca relativa al traspàs de la gestió
de museus, biblioteques i arxius de titularitat estatal, que
formula el diputat Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. El Consell Insular de Menorca, Sr.
Conseller, torna a demanar la transferència de la gestió dels
museus, arxius i biblioteques de titularitat estatal als consells
insulars. És aquesta, com vostè sap, una demanda reiterada, una
petició no només d’aquesta legislatura sinó que durant
l’anterior legislatura, quan governava el pacte, cada dos per tres
se’ns deia que la transferència es faria. Ara, avui sabem, fins i
tot de la boca d’exconsellers d’aquest consell insular que diuen
que encara no saben quines són les raons per les quals no es
varen transferir aquestes matèries. Per tant, és molt típic
reclamar ara el que no varen ser capaços de fer en el seu
moment, com veim reiteradament al llarg d’aquesta legislatura.
Sr. Conseller, volem saber quina és la valoració que fa vostè
sobre aquesta qüestió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Diputat, efectivament, aquesta és un qüestió reiterada, durant
aquesta legislatura ho ha estat i durant l’anterior legislatura
moltíssim com a promesa que va esdevenir incomplerta. 

Jo he anat contestat a multitud de preguntes que han anat
sorgint durant aquesta legislatura, dues qüestions. Primer, que
pensàvem que era prioritari legislar a nivell autonòmic aquesta
qüestió i així ho hem fet durant aquesta legislatura. Jo crec que
s’ha desenvolupat legislativament la qüestió i s’han posicionat
les Illes en una situació que permeti la transferència, però no
vull deixar de dir, no vull deixar de dir, que també aquestes
transferències, el propietari de les quals és l’Estat, són
especialment complexes i exigeixen al meu parer i estic segur
que al parer del diputat que ha fet la pregunta, que s’inventariïn
per part del ministeri, en primer lloc, tots els béns, que es faci
un estudi de necessitats reals d’actualització de les
infraestructures, perquè si no sempre ens trobam amb dificultats
a l’hora de posar en marxa les transferències. I desgraciadament
aquests darrers anys no podem dir que al ministeri s’hagi
produït un exemple de lleialtat respecte a aquest govern en
aquesta matèria en concret. 

Posaré només un exemple ilAlustratiu que coneixen molt bé
els diputats de tots els grups, d’Eivissa. Durant tres anys hem
estat negociant amb el ministeri la cessió o l’obertura definitiva
del Museu Puget, i hem cedit fins i tot en algunes coses que era
difícil d’acceptar que se cedissin, però amb la finalitat que es
pogués obrir el museu definitivament perquè Vila s’ho mereixia
i perquè Eivissa s’ho mereixia, i un bon dia ens sorprenem amb
unes declaracions del director general de Belles Arts a Eivissa,
on diu que ja ha acordat amb l’ajuntament, cedir a
l’Ajuntament de Vila aquest museu. Bé, res a dir, han de fer el
que trobin. El que passa és que és un exhibició de falta de
lleialtat i de falta de seriositat que posa els pèls de punta i que
dóna una idea de les dificultats que en aquest moment podria
plantejar qualsevol tipus d’acord respecte a aquesta qüestió
amb el ministeri.

Jo esper que a una propera legislatura aquestes qüestions
quedin diluïdes i sigui més fàcil poder arribar a qualque tipus
d’acord que faci possible qualque cosa tan legítima com és
aquesta solAlicitud històrica, a més, per part dels consells
insulars.

I.7) Pregunta RGE núm. 595/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a creixement de nous llocs de treball a les
Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Setena pregunta, RGE núm. 595/07, relativa a creixement
de nous llocs de treball a les Illes Balears, que formula el
diputat Sr. Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller de Treball, voldríem saber des del Grup Parlamentari
Popular com valora el Govern el creixement dels nous llocs de
treball a les Illes Balears durant l’any 2006.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Té la paraula el Sr. Conseller de Treball i Formació.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Tadeo, el Govern valora i felicita la societat i els
sectors econòmics i socials de les Illes Balears pels resultats del
creixement de l’ocupació. L’ocupació, tots sabem que no és
més que un factor de l’activitat productiva. Per tant, el fet que
hi hagi hagut un creixement superior a 20.000 persones en un
any de mitjana i d’alta a la Seguretat Social, el que significa és
que l’activitat productiva, el teixit productiu, i aquí hi entren no
només els empresaris, sinó també els treballadors i els seus
representants, patronal i sindicats, han creat un clima afavorit
naturalment pels governs que permet que el creixement de
l’activitat productiva i de negoci doni lloc a tantes persones. 

Per tant, la valoració ha de ser, no només d’estar satisfets,
sinó sobretot agraïts a la societat que governam.

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 596/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a distribució per illes del creixement de
llocs de feina.

EL SR. PRESIDENT:

Vuitena pregunta, RGE núm. 596/07, relativa a distribució
per illes del creixement de llocs de treball que formula la
diputada Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular.

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller de Treball i Formació, aquesta pregunta va enllaçada
amb l’anterior. Voldríem saber des del nostre grup, després de
la seva valoració positiva, com es distribueix per illes aquest
creixement de llocs de treball a les Illes Balears durant l’any
2006.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Treball i Formació.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, per illes aquests més de
20.000 s’han distribuït: 16.343 a Mallorca, el que suposa el
4,7% de creixement de la població ocupada d’aquesta illa
respecte de l’any anterior; 877 a Menorca, que suposa un
creixement del 2,7 respecte de l’any anterior; i el creixement
d’Eivissa ha suposat el més alt, el 6,4% ja que han estat 2.846

persones les que han estat de mitjana d’alta a la Seguretat
Social durant l’any 2006.

Aquestes dades d’activitat ocupada, de població ocupada,
van també acompanyades d’uns molts bons resultats respecte
de la reducció de la població registrada a l’atur. També per
illes, li puc dir que el 2006 hi ha hagut un atur registrat que ha
disminuït en 1.912 persones, un 6,4% a Mallorca; un 5,1% a
Eivissa i Formentera, 276; i 19 persones a Menorca, 0,7%.

Per tant, aquests signes són clars que no hi ha un equilibri
absolut entre l’economia i, per tant, l’ocupació de les Illes, però
que en general la comunitat autònoma queda situada en aquests
aspectes capdavantera del Regne d’Espanya. 

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 597/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a fons per a la integració
d'immigrants.

EL SR. PRESIDENT:

Novena pregunta, RGE núm. 597/07, relativa a Fons per a
la integració d’immigrants, que formula la diputada Sra. Aina
Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, gràcies, president. Sra. Consellera d’Immigració, vostè
en aquest mateix parlament ha manifestat en diferents ocasions
el seu desacord amb la distribució dels fons que fa a Madrid el
Ministeri de Treball i Assumptes Socials perquè considera o
argumenta que aquesta comunitat en surt perjudicada. Jo li
voldria demanar si en aquests moments, avui, vostè continua
mantenint aquesta tesi que la comunitat en surt perjudicada.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera d’Immigració.

LA SRA. CONSELLERA D’IMMIGRACIÓ I
COOPERACIÓ (Encarnación Juana Pastor i Sánchez):

Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, le tengo que
decir que la financiación del ministerio es insuficiente en la
atención a la inmigración en esta comunidad. Sigue siendo
insuficiente ya que esta comunidad que cuenta con el
porcentaje más alto en inmigración de toda España recibe uno
de los porcentajes más bajos de todo el Estado, por parte del
ministerio.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. RADO I FERRANDO:
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Sra. Consellera, em sorprèn la seva resposta perquè llavors
li he de demanar com justifica la seva conselleria que hagi
hagut de tornar a Madrid 1,5 milions d’euros que no ha pogut
justificar, que no ha sabut gastar, Sra. Consellera. Com pot dir
que és insuficient el fons que rep de Madrid?

Sra. Consellera, sincerament és difícil qualificar la seva
actuació, perquè una consellera que té encomanat aplicar
polítiques d’integració, que són tan necessàries en aquesta
comunitat, és incapaç d’aprofitar uns recursos per dur a terme
aquestes polítiques. Jo sincerament, sap quantes actuacions
s’haguessin pogut dur a terme amb aquests recursos? Sap
quantes qüestions s’haguessin pogut solucionar? Sincerament
em deman amb quina cara podrà mirar a aquestes persones
nouvingudes, que tenen problemes, molts de problemes, i vostè
ha tornat 1,5 milions d’euros perquè no els ha sabut gastar.

Crec que això demostra una vegada més, Sra. Consellera, la
inutilitat, en primer lloc, d’aquesta conselleria, com ja hem
denunciat en altres ocasions, i també, evidentment, la
incompetència de la seva titular. Crec que queda absolutament
demostrat. Al nostre entendre no mereix continuar en aquest
càrrec, Sra. Consellera, i jo crec que si fos vostè una persona
responsable no esperaria un minut més i presentaria la dimissió.

Gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera d’Immigració.

LA SRA. CONSELLERA D’IMMIGRACIÓ I
COOPERACIÓ (Encarnación Juana Pastor i Sánchez):

Sra. Diputada, no sé si está usted mal informada, si lo hace
aposta o si es que en Madrid la informan muy mal, desde luego.

Mire, en primer lugar le voy a decir que esta conselleria no
ha devuelto ni un solo céntimo a Madrid. Pero es que además
le voy a decir que si yo hubiera hecho lo que usted pretendía
ahora, todos los ayuntamientos y los consells se hubieran
quedado sin cobrar, y se lo voy a explicar. Mire, resulta que a
final de 2005 los consells y los ayuntamientos no habían podido
justificar el programa; entonces, como eran fondos finalistas,
pasaron a 2006, con lo cual se había dialogado lo suficiente en
Madrid para saber que esto iba a ser así, y por esa regla de tres
no hubieran tenido la ayuda a las corporaciones locales, lo cual
quiere decir que a los presupuestos de 2006 la comunidad de
Baleares sí que puso ese dinero en los presupuestos, el cual se
ha gastado íntegramente, no sólo ése sino mucho más. Por esa
razón ayer estábamos hablando con la directora de Inmigración
en Madrid, la cual comprende mucho mejor que usted a esta
comunidad, y además por una razón más: porque ella quizá sea
mucho más solidaria que usted, igual que lo somos nosotros
con el Ministerio, con la comunidad, con el Estado, cosa que no
hace usted en esta comunidad.

Por lo tanto, señora, además de ejecutar todos los
programas con todo el dinero y gastar casi 9 millones de euros
en 2006, resulta que habrá que agregar, si no se arregla, a la

deuda histórica de Baleares 1 millón más que el ministerio
deberá a Madrid, digo a la comunidad, y no sólo...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sra. Consellera, per favor...
Sra. Consellera, si és tan amable... Moltes gràcies.

(S'escolta algú que diu: “Mentiras una detrás de otra, Sra.
Consellera.”)

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I.10) Pregunta RGE núm. 598/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a autovia de Sant Antoni.

Passam a la pregunta número 10. 

(Remor de veus)

Per favor... Passam a la pregunta número 10, RGE núm.
598/07, relativa a autovia a Sant Antoni, que formula el diputat
Sr. Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista. 

é la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vostè que és tan
amiga d’acusar el Grup Socialista d’enganyar i de fer
demagògia, voldríem saber si continua pensant que
l’adjudicació del projecte d’autovia Eivissa-Sant Antoni es va
fer correctament.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera d’Obres Públiques.

LA SRA CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, crec que l’informe de la Sindicatura de Comptes posa
en evidència la bona gestió administrativa que s’ha duit en els
expedients de contractació de les carreteres i sobretot en els
peatges a l’ombra d’Eivissa, uns expedients molt complicats
administrativament i on la Sindicatura de Comptes troba
deficiències administratives i fa recomanacions futures que els
Serveis Jurídics de la conselleria poden compartir o no però
que jo respect. 

Però allò que no troben, Sr. Boned, són les seves falsedats,
les seves calúmnies i les seves acusacions, que han fet durant
mesos, de sobrecosts, de falta de transparència o
d’adjudicacions a dit, perquè vostès, com diu el Jutjat
d’Instrucció número 4 d’Eivissa, són uns manipuladors, per la
qual cosa jo crec que després de l’informe de la Sindicatura de
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Comptes haurien de demanar disculpes, cosa que sé cert que no
faran.

Moltíssimes gràcies.

(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vostè i el seu govern
són els únics que avui per avui creuen el que vostè acaba de dir
i afirmen que això s’ha fet correctament, vostès precisament. És
que estam acostumats que quan els jutges dictaminen a favor
seu tot va bé, però quan dictaminen en contra resulta que els
jutges s’equivoquen; o quan els informes els són favorables tot
va bé, però quan els informes critiquen la seva gestió aquí hi ha
alguna cosa a amagar i s’han de reinterpretar, com passa amb
aquest informe de la Sindicatura de Comptes, Sra. Consellera,
que diu coses molt interessants, com per exemple -que vostè no
ho ha dit- que en aquest contracte en concret el pressupost de
licitació era incorrecte, que fan informes de supervisió
irregulars, que no consta l’aprovació del Pla de seguretat i
salut, que fan actes de comprovació i replanteig fora del termini
que estableix la normativa, o que fins i tot ni tan sols no se’n
recordaren de preveure la retenció de l’1% cultural del total del
pressupost de l’obra, tal com marca la Llei de patrimoni
històric de les Illes Balears.

Això és el que diu l’informe de la Sindicatura. I fins a 11
irregularitats detecta en aquest contracte en concret, 11, en això
que està fet correctament, un contracte que supera els 200
milions d’euros, li ho record, Sra. Consellera; i pretén vostè
que amb aqueixes evidències creguem el que ens diu vostè, que
està tot fet correctament? Sra. Consellera, estam acostumats al
fet que ens menteixi, ho fa amb aquest projecte, ho fa amb
l’execució de l’altre projecte d’autovia a l’aeroport on, per cert,
a dia d’avui encara vostè té pendent, la seva conselleria,
d’entregar al jutge una còpia completa del projecte que s’està
executant, que ja el jutge l’hi ha reclamat dues vegades i vostè
encara no l’ha enviat. Li sona alguna cosa?, una planta de
formigó ilAlegal que a dia d’avui continua precintada, Sra.
Consellera?; li sona?

Miri, la veritat és una cosa: que execucions i adjudicacions
irregulars i execucions ilAlegals és el que realment amaguen
totes les seves mentides, totes les seves falsedats i la seva
manipulació al voltant dels projectes d’autovies. Vostès amb
això només tenen un codi, un codi propi, que a més té dos
articles. Article 1: el Govern sempre té la raó, aquest govern;
i article 2: en cas de dubte del que fa aquest govern s’aplicarà
l’article 1. Això és el que vostès fan i és l’únic en què es basen
per gestionar aqueixa comunitat autònoma. Vergonyós, Sra.
Consellera.

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera d’Obres Públiques.

LA SRA CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):

Gràcies, Sr. President. Sr. Boned, vostè té un problema: que
ningú no el creu, ja. Vostè s’ha passat mesos dient, per una
banda, que en aquestes carreteres hi havia sobrecosts, hi havia
adjudicacions a dit, i la Sindicatura de Comptes les ha
analitzades, són uns expedients molt complicats, hi ha uns
defectes i unes recomanacions; perfecte, jo els respect; els
serveis jurídics poden discrepar o no, però tot el que vostès han
dit durant mesos no hi és, no hi és, Sr. Boned, ningú no el creu.

El mateix que amb els funcionaris imputats de la
conselleria, que jo vaig dir aquí que mereixen un premi, i el
jutjat els ha arxivat, ha dit que vostès eren uns manipuladors i
qui estan imputats ara són vostès, vostès estan imputats en els
jutjats, ara; són vostès, que estan imputats als jutjats!, perquè
són uns manipuladors, ho diu l’acte del Jutjat d’Instrucció
número 4, que diu: “Se hace preciso señalar la seria
posibilidad de que hayan sido objeto, interesadamente o no, de
manipulación”. Això ho diu ...

(Remor de veus)

...un jutjat.  Per tant jo crec que vostès haurien d’estar
avergonyits del que ha succeït. I li dic una cosa, Sr. Boned: allò
important és que els ciutadans d’Eivissa avui per avui
gaudeixen de la major part de les carreteres a Eivissa a pesar de
tots vostès.

Moltíssimes gràcies.

(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments. Remor de veus)

I.11) Pregunta RGE núm. 599/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Son Espases (I).

EL SR. PRESIDENT:

Onzena pregunta, RGE núm. 599/07, relativa a Son
Espases, que formula la diputada Sra. Francina Armengol i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Socialista
ens veim obligats a tornar, en aquesta cambra parlamentària,
demanar sobre un dels escàndols polítics més importants
d’aquesta legislatura, i la pregunta concretament diu així: “Creu
el Molt Hble. President del Govern que el procés d’adjudicació
i construcció del nou hospital de referència a Son Espases s’ha
fet amb la transparència i el rigor necessaris?” Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut i Consum.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Armengol, s’hi veuen obligats perquè volen, perquè vaig
comparèixer fa uns dies i vaig explicar perfectament tot el
procés. I, sí, s’ha fet amb tota la transparència i tot el rigor que
dóna recolzar aquesta decisió final d’adjudicació en el Consell
Consultiu i en els colAlegis professionals d’enginyers i
econòmics de les Illes Balears. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Ens veim obligats per responsabilitat
política, perquè vostès una vegada i una altra menteixen sobre
un assumpte greu en aquesta comunitat autònoma. 

Fa un moment sentíem la consellera Cabrer que deia que
allò que diu el síndic de comptes en teoria va a missa, no? Bé,
idò, el síndic de comptes diu que vostè ha comès irregularitats
molt greus en el procés de construcció de Son Espases; molt
greus quan a la tria del solar, que va costar 7,2 milions d’euros,
i l’acusa el síndic de comptes de l’any 2005 d’haver triat aquest
solar sense comparar preus. Per tant greu irregularitat, Sra.
Castillo, que no denuncio jo com a portaveu del Grup
Socialista, sinó que diu clarament la Sindicatura de Comptes,
que si té la credibilitat i la validesa que deia la Sra. Cabrer, per
a vostè també l’hauria de tenir.

Altra irregularitat: han tret la licitació d’obres 7 mesos
abans d’aconseguir la modificació puntual del Pla general de
Palma. Això és irregular en administració pública, Sra.
Consellera. L’adjudicació que han fet està plena de dubtes, de
foscor i de pressions per poder aconseguir al final el que vostès
volien. Li record irregularitats que ha comès en aquesta
conselleria: varen triar una assessoria externa, per cert, a dit,
perquè digués allò que vostès volien que digués; duen
l’adjudicació al Consell Consultiu, que no és necessari, Sra.
Consellera, perquè els interessa, i guanyen per 4 a 3 vots, i sap
quin és un dels quatre vots que fa guanyar?, idò el Sr. Perera,
Sra. Consellera, que el Govern va designar al Consell
Consultiu, que tothom sap que és l’advocat defensor de tots els
imputats del Partit Popular. Després el duen als colAlegis
professionals d’enginyers i economistes, i al final adjudiquen
a l’empresa que més obra pública fa en aquesta comunitat
autònoma, Sra. Consellera de Salut, tot per eliminar la Mesa de
Contractació de l’ib-salut, per fer allò que vostès prèviament
havien decidit. I ara sabem per què: perquè el cap dels serveis
jurídics de l’ib-salut, Sra. Consellera, es va negar a favor de
l’adjudicació que vostès volien i no va voler signar l’acta de la
contractació. Per tant una irregularitat damunt l’altra, Sra.
Consellera, que no tenen cap explicació ni una. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, vostè menteix però
no engana ningú, no engana ningú, Sra. Armengol. Sí, se’n
recorda, d’aquesta frase? I és així, vostès han creat una gran
mentida. Varen començar creant i inventant un sopar a Madrid,
on estava decidit el solar on s’havia de fer el nou hospital de
Son Dureta; van aixecar la gent d’allà dient que es faria un
crematori, que no existeix; varen dir que destruíem el territori...
Clar, vostès no varen mirar cap a l’altre costat; jo vaig
demanar, i encara no m’han contestat, per què les
urbanitzacions que estan a l’altre costat del monestir no són
pelotazo ni són corrupció ni prevaricació, i en canvi fer un
hospital públic, servei públic, eh?, servei públic, un hospital
públic de referència sí que és una especulació i és una
corrupció per part d’aquest govern.

I ara a més menteixen, diuen mentida rere mentida, i ara
surten i avalen les seves tesis en el fet que el cap dels serveis
jurídics no va voler firmar la licitació. Miri, Sra. Armengol, i li
ho dic aquí, si vostè diu això vostè ha de dimitir. Sí, sí, vostè ha
de dimitir, Sra. Armengol...

(Rialles)

...i li ho dic així de clar. Per què? Perquè vostè...

(Remor de veus)

...va sustentar un govern que va adjudicar el servei
d’ambulàncies, de transport públic, de les ambulàncies, amb el
vot en contra de l’interventor general de la comunitat
autònoma.

(Més remor de veus)

Vostès varen adjudicar l’Hospital de Menorca també amb
el vot en contra de la interventora de l’Imsalud en aquells
moments. 

(Més remor de veus)

Clar, jo els entenc, jo entenc que és molt difícil rebatre una
gestió com s’ha fet en sanitat. Jo els entenc perquè, clar, una
cosa és intentar destruir el contrari, jo entenc que vostès
vulguin destruir el president de la comunitat autònoma, que no
guanyi les eleccions, però és que amb aquesta actitud vostès
donen l’esquena a la realitat. Podem debatre aquí Son Dureta;
he vengut 25 vegades i vendré 25 vegades més, però estan
d’esquena a la realitat perquè els ciutadans aquí a fora el que
veuen és que s’han fet tres nous hospitals, a la comarca d’Inca,
a Formentera i el Mateu Orfila de Menorca, i han començat les
obres del nou hospital de referència d’aquesta comunitat
autònoma, que tendrà moltes millores...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

...i això és el que veuen i això és el que a vostès no els
agrada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

(Aldarull a la sala i aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 600/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Son Espases (II).

Pregunta número 12, RGE núm. 600/07, relativa a Son
Espases, que formula la diputada Sra. Francina Armengol i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Continuam amb el tema de Son
Espases. Sra. Consellera, amb la seva no-defensa de res del que
jo li he dit està confirmant el que jo he dit. Vostè no m’ha
pogut rebatre ni una de les afirmacions que jo li he fet. Li he
anomenat diferents irregularitats que vostè no ha pogut
defensar, ni una. Vostès han bastit un expedient per avalar allò
que havien decidit prèviament, i això és així i ho sap tothom,
Sra. Consellera de Salut, això ho sap tothom.

El que han d’explicar a la ciutadania de les Illes Balears,
que és allò que li demanam des del principi, és per què, quin
motiu polític els du a retardar un nou hospital per a les Illes
Balears durant aquesta legislatura, perquè el que ha fet molt
malament la seva conselleria i tot el Govern de les Illes Balears
és que els ciutadans de les Illes Balears en aquest moment
continuen patint la saturació de Son Dureta perquè vostès han
decidit no fer el nou hospital a Son Dureta.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Remor de veus)

Ah!, la pregunta es formula en els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. La nostra portaveu quasi s’oblida de
fer la pregunta després de la resposta pràcticament
aclaparadora de la nostra consellera de Salut.

(Remor de veus i algunes rialles)

Però, la pregunta, la faré jo, ja que ella no l’ha feta. La
pregunta diu: “Quins interessos defensa el Molt Hble. President
del Govern a l’hora de construir el nou hospital de Son
Dureta?”. Defensa els interessos d’1 milió d’habitants de les
Illes Balears, els interessos de 12 milions de turistes que ens
visiten i els interessos dels 4.500 treballadors, és a dir, els
interessos de tots inclosos els de vostè, Sra. Diputada.

Gràcies, Sr. President.

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. No defensa els interessos generals,
Sra. Vicepresidenta del Govern, perquè allò més greu -i ho deia
abans a la consellera de Salut, que em pensava era la que
contestava-, el més greu que han fet és retardar el nou hospital
de referència a Son Dureta. 

Miri, vostès han romput el consens social i polític al voltant
d’un nou hospital de referència, necessari a les Illes Balears.
Varen tirar enrere la decisió de tirar aquest projecte endavant
i li record que en aquests moments, si haguessin fet això,
estaríem amb unes urgències cinc vegades més grans de les que
tenim a Son Dureta, estaríem ja amb els quiròfans fets i
estaríem ja amb 400 llits més a Son Dureta, nous, amb un 60%
d’habitacions individuals amb vistes a la mar, que era el
projecte que hi havia. Això és el que tendríem ara, i tenim un
ametllerar a Son Espases -diguin-li pel nom que és, Son
Espases és el que vostès volen fer- que només respon a una
especulació urbanística a un entorn de Palma i, a més, respon
també a una especulació al voltant de l’adjudicació que els ha
interessat, i que suposa 4.000 milions d’euros per a aquesta
comunitat autònoma durant 30 anys.

Això, vicepresidenta, no és respondre als interessos
generals de la ciutadania, que necessita un nou hospital ja, que
vostès han retardat, i que no necessita que ens endeutin més,
perquè malbaratar els doblers públics també és una forma de
corrompre, i davant un govern, que tenim un conseller que
necessita explicar-se dia rere dia, que tenim un president que
pareix que volia..., que anava a ser investigat per la Fiscalia, i
que tenim moltes ombres de corrupció, evidentment també ens
preocupa què han fet amb la decisió de fer Son Espases.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):
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Gràcies, Sr. President. TranquilAla, Sra. Armengol. Veig que
parla molt aviat, potser perquè està molt nerviosa. Intentaré
calmar...

(Remor de veus)

Intentaré..., intentaré calmar el debat i dur-lo en els justos
termes.

En primer lloc ho dúiem al programa electoral, Sra.
Armengol, que faríem un nou hospital i que el faríem a un altre
lloc que no fos Son Dureta, bàsicament perquè una reforma
d’un 90% de l’hospital mentre hi ha intervenció quirúrgica, el
sentit comú crida a dir que es faci a fora. Vàrem fer una
enquesta i els professionals ho varen demanar. L’Hospital de
Son Dureta té 51 anys i no reuneix avui el que és una
assistència, les característiques d’una assistència sanitària
moderna. 

No sé de quin hospital em parlava vostè. Vostè parlava de
fer un hospital, segons la seva ideologia, dins el mateix Son
Dureta. Vostès reduïen en nombre de llits, de 867 llits actuals
a 780 llits. La veritat és que hem de parlar amb precisió.
Vostès, dins aquest hospital, no garantien la qualitat de
quiròfans, la qualitat d’urgències, la qualitat de places
d’aparcament i de metres quadrats que nosaltres sí podem
assegurar en el nou hospital. En el nou hospital hi haurà més
metres quadrats per usuari, hi haurà més llits, hi haurà més
quiròfans, hi haurà més habitacions individuals i hi haurà més
places d’aparcament. La diferència és que aquest hospital ha
començat, fins i tot en contra de vostès, malgrat que després
vostès l’aplaudiran amb nosaltres i seran els primers que
l’utilitzaran quan sigui absolutament necessari...

(Remor de veus)

...com ha passat amb les carreteres. Però a més a més...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

... Però a més a més aquest hospital estarà acabat l’any 2009
i entrarà en vigor l’any 2010 perquè té un termini d’execució de
30 mesos. En canvi l’hospital, aquesta reforma que vostès
volien fer dins el mateix Son Dureta, que no estava ni
pressupostada, seria l’any 2013 i encara estaria en construcció.
Aquesta és la diferència: en dos anys i mig l’hospital estarà
aixecat i serà una realitat, malgrat els pesi a vostès, i en canvi
si haguéssim seguit les seves instruccions l’any 2013 encara no
tendríem hospital.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Consellera, per favor. Acabi, és que ja
hem acabat el temps.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Sí, vaig acabant. Sí, el que passa és van consumint el temps.
Simplement dir-los que aquest govern continuarà fent feina, en
hospitals...

EL SR. PRESIDENT:

Un momentet. Senyora..., Sra. Vicepresidenta, per favor, si
són tan amables...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

II. InterpelAlació RGE núm. 9007/06, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de política de qualitat de l'escola pública.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm. 9007/06,
relativa a política general en matèria de política de qualitat de
l’escola pública. En nom del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta és la darrera
interpelAlació que tinc l’oportunitat de fer al Sr. Conseller
d’Educació en la present legislatura i vaig pensar molt el tema
i el contingut de la mateixa, i en quins aspectes centrar-me,
perquè la seva intenció és fer un balanç dels quasi quatre anys
de govern del Partit Popular en matèria educativa. Vagi per
endavant que és un balanç de l’acció de govern, centrat en la
qualitat que té l’ensenyament dels centres sostinguts amb fons
públics, i el que intenta és esbrinar quines han estat les raons
que han fet que en aquests darrers quatre anys no hagi millorat
la majoria dels greus problemes i dèficits que té l’escola
pública a les Illes Balears.

El darrer dia el Sr. Flaquer deia que és important fer balanç,
i amb un cert menyspreu, em va donar la sensació a mi, parlava
d’aquells partits que no en volen fer, de balanç. No és pas el
cas, jo sí que en vull fer, però ja li dic de bell antuvi que les
inversions realitzades i les seves millors intencions, Sr.
Conseller, no crec que hagin pogut evitar que la manca de
política educativa real del Govern del Sr. Matas tingui com a
resultat una situació que a mi em sembla que es caracteritza per
quatre coses: l’abandonament d’algunes de les responsabilitats
fonamentals envers els centres públics, la manca de voluntat de
fomentar la participació, l’enfrontament en temes fonamentals
i la manca de resultats en la resolució de problemes bàsics. O
sia, vostè al final presentarà com a balanç les inversions i
l’augment de professorat, però jo li parlo de política de qualitat,
i per centrar-nos potser sigui interessant deixar clars un parell
de conceptes fonamentals, en els quals confio que vostè hi
estigui d’acord.

La principal funció dels governs dels estats que tenen
reconegut el dret a l’educació de totes les persones que hi viuen
és precisament assegurar aquelles circumstàncies en què aquest
dret es pugui exercir de manera òptima, o sigui amb la millor
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qualitat, amb els millors rendiments, de forma equitativa,
gratuïta i assegurant la participació de totes les instàncies que
hi tenen responsabilitats. I com s’asseguren aquestes
circumstàncies? Fent possibles els tres grans objectius de
l’educació: despertar el desig de saber, cuidar el benestar
emocional de l’alumnat i ajudar que els nins i les nines puguin
construir valors cívics; però com que això només ho poden fer
els nens i les nenes, ajudar a aquesta qualitat i aconseguir els
objectius... Deia que com que això solament ho pot fer cada nin
i cada nina, nosaltres podem ajudar a això; i com podem fer-
ho?, podem ajudar a aquest ensenyament de qualitat assegurant
que els professors i les professores puguin complir la seva
responsabilitat fonamental, que no és altra que facilitar
oportunitats raonables d’aprendre a l’alumnat. En resum,
assegurar el dret a l’educació és assegurar que la tasca docent
es faci en les millors condicions per a tothom i des de tots els
àmbits.

Jo estic segura que compartim aquests conceptes, que són
la base de la funció pedagògica i de les polítiques educatives,
i per això he centrat la meva anàlisi de la qualitat de l’escola
pública en dos aspectes. El primer és el que jo anomeno els
resultats educatius, i el segon són les polítiques de suport a la
qualitat de l’escola pública. Començaré pels resultats educatius
i em saltaré donar dades sobre el fracàs escolar, nombre de
repetidors, graduats en secundària, absentisme escolar...,
perquè ho hem parlat a bastament i vostè ho sap tan bé com jo.
Nosaltres anem a la cua de tots aquests indicadors de qualitat,
desafortunadament.

M’amoïna especialment, i alhora no m’amoïna sinó que em
sembla que així ha de ser, el fet que els últims estudis sobre
preocupacions dels balears... Per favor...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Pregaria a les senyores i als senyors diputats que guardin
silenci, per favor. Per favor...

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Deia que em preocupa, m’amoïna i alhora em produeix
satisfacció que entre les preocupacions de les famílies balears,
una de les preocupacions, la quarta preocupació que estan
demostrant en aquests moments és a nivell familiar i personal
precisament el futur dels seus fills relacionat amb l’educació;
o sigui, d’allò que els pares es preocupen és del fet que, que
tinguin fracàs escolar, saben que els repercutirà a tenir un bon
esdevenidor professional.

En aquest sentit nosaltres hem fet abundants propostes:
mocions darrere de les interpelAlacions, propostes de resolució
en els debats a l’estat de la comunitat, i sempre hem plantejat
qüestions realitzables, amb temps i abastables per als seus
objectius. Les preguntes en aquest sentit són molt senzilles. Ens
pot dir el Sr. Conseller per què no ha fet un pla seriós per fer
front als principals problemes d’ineficàcia a l’educació de les
Balears? Per què altre cop ha menyspreat l’opinió dels experts,
que li diuen que els nostres nins i nines tenen un greu problema

d’aprenentatge almenys en dues àrees, lectura i escriptura -o en
tres-, matemàtiques i ciències?

Repassats aquests nivells educatius passem al segon aspecte
per valorar la qualitat, que jo l’he anomenat les polítiques de
suport als centres públics, polítiques de suport que haurien
d’haver tingut tres objectius. El primer és millorar les
circumstàncies en què es desenvolupa l’ensenyament, o sia
reduir les ràtios professor-alumnes en aquells centres en què
així es necessiti i, sobretot, aconseguir una distribució
equitativa dels nins i les nines en procés d’escolarització. Jo
tampoc no li repetiré les dades perquè aquesta -insisteixo- no
és una interpelAlació en la qual jo donaré dades. Les dades les
acabem de donar, la setmana passada va tenir una interpelAlació
en la qual va parlar-se precisament d’aquest tema de
l’escolarització. Jo li pregunto: per què ha permès que es facin
trampes en el procés d’escolarització?, fent que sigui l’escola
pública la que sostingui la majoria de l’alumnat amb necessitats
especials. O dit d’una altra manera: per què ha permès que la
ineficient aplicació dels criteris d’escolarització hagi creat dues
xarxes educatives, la de primera i la de segona divisió en
relació a l’atenció de l’alumnat nouvingut? És que potser vostè
pot dir sense faltar a la veritat que la distribució de l’alumnat
immigrant és equitativa?, o que aquesta manca d’equitat no
influencia en la qualitat de l’ensenyament que es dóna als
centres?

Repassem ara el segon objectiu de les polítiques de suport
a l’escola pública, que no és altre que aconseguir la mateixa
qualitat de les instalAlacions i els serveis a tots els centres
finançats amb diners públics. O sigui, aconseguir que els
centres concertats i els centres públics tinguin la mateixa
qualitat. Jo n’hi he parlat molt d’això i li he fet varies
propostes. Li he dit que això passa per una cosa
importantíssima, un pla, una inversió continuada i creixent que
asseguri el manteniment dels centres sostinguts amb fons
públics. Hem denunciat la manca de planificació, però sobretot
l’abandó del manteniment. En vàrem parlar abastament a
l’octubre i en vàrem tenir la prova a l’aprovació dels
pressuposts.

La pregunta aquí també és senzilla, per què no ha volgut
mai comprometre’s de veritat en aconseguir que els centres
públics tinguin la mateixa qualitat de les instalAlacions i serveis
que els altres centres que també finances amb diners públics i
dels que no en té la principal responsabilitat? Quina ha estat la
raó vertadera que fa que una conselleria no s’esforci gens ni
mica en assegurar les condicions que fan desitjables els centres
públics? O pot negar Sr. Conseller que quan li he fet palesa
aquesta incoherència, precisament a una interpelAlació, vostè
solament em va saber contestar dient: “miri, són bons els
centres concertats, oi?” Jo li vaig dir, com és que té vostè té
centres públics que no concertaria i vostè em va dir: “això
demostra que els centres concertats són bons”. Li ho dic perquè
està en el Diari de Sessions, exactament això. Doncs jo li
pregunto, què ha fet perquè siguin iguals de bons els centres
públics?

I per acabar, vull mencionar molt breument el tercer
objectiu de les polítiques de suport a la qualitat de l’escola
pública i que no és altre que assegurar la corresponsabilitat en
el procés educatiu a través de la participació de totes les
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persones i les entitats implicades. Segur que el Sr. Conseller i
els experts de la seva conselleria saben que una premissa bàsica
de l’educació, per assegurar la qualitat de l’educació, és
concebre-la com un procés continuat al llarg de la vida i en el
que hi hagi responsabilitat del conjunt de la societat. Si això és
així, si estem d’acord i hi estem perquè vostès també ho han dit,
això exigeix el foment de la participació tan de les famílies, a
través del Consell Escolar, de l’Observatori de la Convivència
i de les AMPA, dels experts i de la societat en el seu conjunt.
Jo si vol, el que passa és que em falta un minut, li relato perquè
m’he dedicat a mirar-ho, quantes vegades ha fet el Consell
Escolar informes negatius i vostès han actuat contràriament? 

Quantes vegades li han promès coses a les AMPA? Li han
demanat i li han fet palès les seves necessitats i vostès no els
han fet cas. Quantes vegades els experts, dels quals vostès se
n’haurien de fiar, els han donat informes negatius i vostès els
han conculcat? I a mi precisament, aquesta diputada que els
parla, que li ha proposat en un parell d’ocasions propostes
concretes de transversalitat de la corresponsabilitat en
l’educació, ja no dic en la infantil sinó en la continuada, vostè
tampoc m’ha aprovat cap proposta. Les preguntes en aquest
darrer apartat també són molt senzilles. Creu que aconseguir la
millor qualitat de l’escola pública passa per la
corresponsabilitat de l’educació a la resta d’instàncies que hi
tenen responsabilitat, a les famílies i a la societat en el seu
conjunt? I si això és així, si em contestat afirmativament i em
sembla que no pot contestar de cap altra manera, quina ha estat
la raó de perquè no ha facilitat aquesta participació?

M’agradaria, si us plau Sr. Conseller, que intentés contestar
a qualcuna de les meves preguntes. Ben segur que en aquests
tres mesos que ens queden de Govern no podríem canviar quasi
res, però si ens contesta almenys sabrem els vertaders motius
pels que no s’han pogut millorar, a pesar de les inversions,
quasi cap dels gravíssims problemes que afecten el nostre
sistema educatiu i especialment a l’escola pública.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula en
representació del Govern l’Hble. Conseller d’Educació i
Cultura Sr. Fiol.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, vull en primer lloc subratllar el caràcter meritori de
la seva intervenció, meritori perquè té mèrit sortir a explicar les
coses que ha explicat i meritori perquè s’inscriu en una nova
estratègia del Partit Socialista, novetat al final de la legislatura,
presentar en roda de premsa el dia anterior la interpelAlació
acompanyada del candidat a les pròximes eleccions
autonòmiques, la qual cosa li confereix inexcusablement de
facto, un caràcter de debat polític purament polític i debat
electoral clarament. Jo estic interessant en dir això perquè jo
estava..., com sempre passa en aquest Parlament, amb el dubte
de què voldria dir una interpelAlació sobre la qualitat de
l’educació. Podria dir moltíssimes coses, se podria referir al

professorat, se podria referir a algunes coses que ha citat, a les
inversions públiques que s’hagin fet. Jo no sabria a què s’havia
de referir. I aquest sistema va bé, perquè el dia abans a
l’horabaixa si entres a EFE te pot assabentar d’allò que ha dit
la Sra. Diputada i el Sr. Antic i almanco saber més o menys de
què parlarem. Encara que ha llevat una part que ahir va contar
a la roda de premsa i que és la part positiva de les inversions
públiques que deia la notícia, però... no sé si ha passat algun
tipus de censura. Vull pensar que no, que simplement ha
reflexionat i ha dit que convenia més no dir-ho i no parlar de
parts positives.

Me convida per tant, a fer un balanç d’aquests 4 anys i a mi
ja me va bé fer un balanç d’aquests 4 anys. Jo el primer que
vull dir és que no aixec cap sorpresa si dic que en els ambients
educatius ni el Govern, ni el conseller varen ser benvinguts,
això és així i s’ha d’acceptar que les coses siguin així. Són com
són i no d’una altra manera. I prova d’això és que alguna de les
iniciatives que ara se veuen com a normals, en vull recordar
qualcuna, com puguin ser que els alumnes de Secundària
obtinguessin el certificat B de coneixements de català, cosa que
ja es feia al Principat i els de batxillerat el C, crec que ho he dit
bé, aquí fou un drama extraordinari. Que en alguns centres se
pogués començar a aprendre a llegir i escriure en qualsevol de
les dues llengües oficials, cosa que no succeïa i que hi ha un
mandat legislatiu claríssim, també va ser una cosa dificilíssima
d’aconseguir. Clar, això demostra el clima en què ens hem
mogut. Jo vull dir que per tant, qui els parla ha fet esforços per
intentar construir un clima de participació i un clima de
negociació amb els agents principals. I vull destacar molt
especialment, que me desmenteixin si no és així, el nivell de
comunicació i d’acord que s’ha aconseguit amb els sindicats
del món educatiu, principals representants del professorat. I
també, ho vull citar aquí, obrir portes de negociació, de debat
i d’acord també en algunes coses sí i en altres no, amb les
associacions de directors de Primària i Secundària de Mallorca
i de Menorca, que existeixen com a tals associacions i que
aporten continuadament idees i projectes. Naturalment no tot el
que proposen ens sembla bé, però en moltes coses sí que han
estat fruit d’acords. Per tant, ha donat lloc a un clima al final
correcte i acceptable.

Parlaré d’algunes de les coses que vostè ha dit, per cenyir-
me al plantejament que vostè fa. Els resultats educatius podrien
ser millors, però jo crec que s’han de contextualitzar dins una
comunitat amb uns creixements molt forts, uns creixements
poblacionals difícils de manejar i amb una inserció de tots els
alumnes que arribin dins el sistema educatiu, amb les dificultats
que això suposa. Però jo crec que si menjam un poc bé la
informació, els resultats tampoc són tan dolents. És a dir, és
veritat que en termes generals estam a la cua, però també les
aproximacions que s’han produït, d’això podríem fer
comparacions, podríem dur gràfics i jo crec que veuríem si ho
miréssim seriosament, una certa millora. És veritat que els
alumnes de les Illes Balears plantegen problemes
d’aprenentatge en matemàtiques, ciències i lectoescriptura, com
tenen en general els alumnes d’altres bandes.

Quant a la política de suport als centres públics. Sobretot
parlen molt d’un tema de distribució equitativa i fins i tot crec
que ha arribat a dir, no sé si he pres nota d’això, per què
impulsàvem, crec que ha arribat a dir, que se fessin trampes a
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(...) d’alumnes, jo no tenc la consciència de què haguem fet cap
embull. Hi ha un sistema basat en l’elecció de centre, en la
distribució d’alumnes i naturalment amb uns criteris que són
acceptats per tota la societat i relativament similars als que hi
havia els 4 anys anteriors quan vostès governaven. La setmana
passa no, l’altra, que hi va haver la interpelAlació que va dur la
Sra. Rado, vaig exhibir aquí i torn exhibir avui un quadre
comparatiu del número d’alumnes immigrants a les aules
públiques durant la legislatura en què vostès governaven i en
aquesta legislatura i estam en uns percentatges pràcticament
iguals. És a dir, l’any 2002-2003, darrer any que vostès varen
governar aquí, que varen fer el procés d’escolarització, hi havia
un 82,7% d’alumnes estrangers a les aules públiques i aquesta
és una xifra extraordinàriament similar a la del 2004-2005,
83,5%. És a dir, un punt més aproximadament. I ens hem
mogut sempre dins aquests marges. Per tant,... I a més jo dic
una cosa més, partir de la teoria de què això és dolent me
sembla un error, és a dir, jo crec que això no és dolent per (...).
És a dir, que hi hagi molts d’alumnes immigrants en un centre
no és dolent. El que hem de fer és un major esforç en aquest
centre, perquè l’acollida d’aquests alumnes, la participació
d’aquests alumnes sigui de més penetració, millor i de més
socialització. Però no hem de dir que això és dolent per si.

Després pas, no vull abusar del poc temps que tenim, al
tema del finançament. Avui duia molts de números, qualcuns
s’han publicat avui en els mitjans de comunicació perquè jo
vaig utilitzar ahir la presentació d’unes jornades per explicar
l’evolució del capítol 1 del professorat d’una forma molt
detallada i he vist que alguns mitjans que estaven presents ho
han recollit i jo no els vull entretenir contant això que serà un
document que tendran en el futur i que explica fil per randa tot
el creixement que hi ha hagut en tots els aspectes del capítol 1,
contractació, baixada d’interins, menys d’allò que a mi
m’hagués agradat, però baixada d’interins. Pactes sindicals
molt importants de caràcter retributiu que dignifiquen i
milloren la condició i per tant, també la qualitat del sistema
educatiu. Però no els contaré ara les xifres. Els diré de totes
formes una vegada més, perquè no ho cenyim tot al tema del
doblers i de l’economia, el famós quadre que travessa l’informa
Pisa allò que són les inversions amb els resultats, per demostrar
que no sempre més inversions, més despesa per alumne
signifiquen millors resultats. Tenim sempre l’exemple d’Estats
Units. Estats Units que és el país que més inverteix per alumne
té un resultat, un puntet fins i tot pitjor que Espanya que
inverteix quasi la meitat per alumne. Per tant, no només és una
qüestió de dedicar-hi doblers, sinó també de què el sistema
funcioni.

Me vull referir encara que sigui un minut. L’esforç
econòmic que s’ha fet en infraestructura pública, que no és una
cosa (...) que hagi fet el Govern, d’una forma generosa i
piadosa, ni res de tot això, sinó que és la contestació a una
demanda i a una necessitat, obeeix al creixement poblacional
i a la necessitat de renovar les infraestructures educatives, que
moltes d’elles són deficients, de mala qualitat i han de ser
reposades o modificades. S’han dedicat, ho he explicat aquí
moltes vegades, moltíssims de recursos econòmics, molts de
doblers a millorar els centres educatius. Vostè a la roda de
premsa d’ahir va entrar fent una comparació un poquet...,
perdoni l’expressió, peregrina i no vull entrar en aquest debat
perquè és un debat que aquí ja s’ha fet tantes vegades i crec que

l’opinió pública té extraordinàriament clar. Aquest Govern, el
Govern de les Illes Balears d’aquesta legislatura ha fet un
esforç econòmic extraordinari i no ha acabat perquè aquests 4
mesos que ens queden veuran inversions per molts de milions
d’euros que estan ja assegurades i que mitjançant un sistema de
finançament per cessió de crèdit, se firmaran amb els
ajuntaments corresponents, més uns altres que vendran per
plurianualitats i que ens permetran en acabar la legislatura. És
a dir, dia 2 de juny més o manco quan se formi el nou Govern,
dir que fins aquí hem invertit tants de recursos i jo estic segur
que això quasi triplicarà el que es va fer la legislatura anterior.
Però bé, això són coses científiques i matemàtiques bones de
demostrar no hi hem de dedicar més temps.

Me preocupa més el darrer apartat,... Ah, una referència al
manteniment. No duc aquí avui les dades exactes d’allò que
s’ha dedicat a manteniment de centres, però Déu n’hi do! S’ha
fet una inversió en reposició i manteniment com no s’havia fet
mai en moltíssims centres, centres que no tenien electrificació
adequada, centres que no tenien escales de seguretat,
moltíssimes coses que eren absolutament imprescindibles
perquè el centre pogués tenir un funcionament mínimament
digne. 

I clar, acab Sr. President, me resta mig minut només per dir
que no puc estar d’acord en les darreres preguntes que formula,
corresponents a la participació de la corresponsabilitat. Jo crec
que tothom ha pogut opinar i tothom ha pogut dir el que li
corresponia. El Consell Escolar, no me xerri a mi del Consell
Escolar, si vostès el primer que varen fer quan varen arribar va
ser canviar la Llei del Consell Escolar per tenir-hi majoria.
Això és el primer que varen fer vostès. Vostè no era aquí i per
ventura no ho sap, o no se’n recorda. Però el primer que va fer
el conseller d’Educació va ser dur una llei per canviar el
Consell Escolar i tenir majoria. Això va ser el primer que va
fer. Per favor! I nosaltres què hem fet? Hem mantingut aquest
estatus i aquesta situació i naturalment algunes de les
recomanacions que ha fet el Consell Escolar les hem recollides
i algunes no. De la mateixa manera que, amb tot el respecte del
món per a tots els pedagogs..., jo no ho som pedagog, ni tècnic
en formació ni en totes aquestes coses, amb tots els meus
respectes, si haguessin d’estar a allò que ens diuen els pedagogs
i allò que ens diu la Universitat de les Illes Balears seríem al
primer dia, no haguéssim avançat ni una passa. Ho entén? No
escoltam als pares, a quins pares? A quins, als que estan
presidits per una senyora que és regidora d’Esquerra Unida a
Sóller? Clar que els escoltam, els escoltam el que mereixen ser
escoltats i els subvencionam...

(Remor de veus)

Com que no les subvencionam? Vet si les subvencionam,
cada any i els respectam a més. Però també volem escoltar més
veus. Com que no escoltam els sindicats si estam tot el dia
asseguts amb ells? Què vol dir que no les escoltam i hem
arribat a 3 acords sindicals durant aquesta legislatura? Clar que
els escoltam. Als professors, a les associacions de directors,
com he dit abans, que tenen una importància molt rellevant.

Per tant, jo no puc donar per bo que hem negat la
participació, ni als pares, ni als agents socials, ni als mestres, ni
a tots els implicats. Altra cosa és que haguem actuat al dictat de
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determinats sectors, de determinades persones que ens volen
dur per un camí distint al que ha dictaminat la majoria dels
ciutadans de les Illes Balears. No ho perdem de vista, aquest
Govern està aquí perquè hi ha una majoria de ciutadans que ha
decidit que hi hagués un Govern del Partit Popular a les Illes
Balears, perquè hi ha hagut una majoria absoluta a les urnes. I
això també s’ha de respectar des d’aquests sectors que són
belAligerants contra el Partit Popular. També s’ha de respectar.

Per tant, jo neg Sr. President i acab, aquesta falta de sentit
de participació i de corresponsabilitat. Jo crec que tan a
l’Observatori de la Convivència, com els sindicats, les famílies,
naturalment que crec que hi ha una corresponsabilitat de les
famílies en l’educació, només faltaria! Una altra cosa és que
només hagi d’escoltar a unes determinades famílies. En
definitiva, perquè vostè ha duit al debat que aquest era un judici
del conjunt de la legislatura, jo no me posaré nota, com és obvi
i natural, seran els ciutadans i seran els electors d’aquí uns
mesos..., no només al conseller, al conjunt del Govern, el
conjunt de l’acció de Govern, ens posaran notes i ja veurem
què passa. Però el meu diagnòstic global del conjunt del
sistema educatiu de les Illes Balears és que hem millorat, que
hem millorat notablement i que hem dedicat més recursos i que
això s’ha començat a notar, més tecnologia, més
infraestructures, amb avanç i coneixement de llengües
estrangeres...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, vagi acabant per favor.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Acab Sr. President. En moltes coses que crec que han
contribuït a millorar d’una forma ben notable el sistema
educatiu.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la posició i per un
temps de cinc minuts té ara la paraula pel Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds l’Hble. Diputada Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Respecte
a allò que és la interpelAlació que presenta el Partit Socialista,
nosaltres hem de dir a la seva portaveu que com hem fet en
moltes ocasions al llarg d’aquests 4 anys, hem expressat, hem
duit endavant moltes iniciatives per intentar millorar la política
educativa del Govern de les Illes Balears, a més en aspectes
claus que ja el mateix conseller ha esmentat, que són qüestions
que moltes vegades no són noves, sinó que precisament estan
incrementades, tenint en compte que cada any augmenta el
nombre de població escolar que se matricula en els centres de
les Illes Balears. Desgraciadament, quasi bé totes les nostres
propostes mai han estat elevades pel grup majoritari del Partit

Popular, excepte algunes que hem de dir que tot i ser
aprovades, fins i tot dues de l’any 2003, no s’han aplicat. Vull
dir que aprovades o no, el cert és que no s’han duit a terme,
com és el tema de la distribució equitativa de l’alumnat
immigrant que se va aprovar, com dic, a proposta nostra l’any
2003 i que encara ara esperam que sigui una realitat.

Dit això, nosaltres sí que creim que és hora de fer balanç
d’allò que han estat aquests 4 anys de legislatura en matèria
educativa. I dir que el nostre balanç és molt negatiu perquè
realment ha estat una tornada enrera en aspectes que ja estaven
superats i que precisament havia costat molt durant anys, com
és el tema de la llengua, entre d’altres. També qüestions que en
el nostre entendre han donat un perfil respecte la política
educativa del Govern amb una línia molt clara, donar suport
bàsicament a l’escola privada concertada i sobretot a
determinades escoles concertades. Nosaltres no és que estiguem
en contra, ni molt manco, de les escoles concertades, però sí
s’ha fet una aposta molt important i a més continuarà amb el
que serà el concert amb batxillerats que se fa per l’escola
concertada, creant com també hem dit en moltes ocasions,
escoles de primera i de segona. La de segona és l’escola
pública. L’escola pública nosaltres sí que consideram, ja ho ha
dit la portaveu del Partit Socialista, que té necessitats molt
importants, que moltes vegades no són només necessitats
d’inversions econòmiques, certament també és un aspecte
important, sinó sobretot inversions en aspectes educatius,
pedagògics i de millora de la seva qualitat educativa. 

A nosaltres ens pareix absolutament increïble que amb els
indicadors que tenim en aquests moments a les Illes Balears i
no per això s’ha de dir que ja hi eren altres anys, és igual, el
problema és que tenim els pitjors indicadors, tenim el nivell de
fracàs escolar més elevat de totes les comunitats autònomes de
l’Estat espanyol. Tenim l’abandonament d’alAlots entre 16 i 18
anys més important de tota Espanya. Tenim una situació de
repetidors que estam a la cua. Tenim a més el menor nombre
d’alumnes que assisteixen a cicles formatius de grau superior
i a la universitat. Tenim uns indicadors que realment fan que,
no que hi haguem de pensar, és que hem d’actuar per intentar
millorar-los. Nosaltres el que veim és que en aquest sentit no hi
ha hagut cap proposta que s’hagi fet d’una manera rigorosa i
seriosa. En primer lloc manca un mapa escolar i una
planificació com s’ha de fer, sempre per saber allà on és que hi
ha més necessitats i per tant, quines actuacions s’han de dur a
terme. En segon lloc, falten plans molt clars d’objectius per
intentar superar aquests problemes que, com dic, són greus i no
només els experts sinó tots els informes així ho diuen. I per
altra banda, tot allò que són les polítiques de suport que ja s’hi
ha referit la portaveu del Partit Socialista.

Per tant, nosaltres el que veim és que aquesta legislatura ha
estat una legislatura allà on l’escola pública ha passat a ser un
element molt secundari. No s’han abordat els problemes
importants a nivell educatiu. Allà on realment, en el nostre
entendre, no s’ha intentat donar resposta a unes necessitats
educatives que cada vegada són més grans, són més profundes
i són més difícils d’abordar, però que s’han de fer. Nosaltres
per això creim que és hora de fer aquest balanç. Creim que la
portaveu així ja ho ha esmentat i creim que també és el
moment. 
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Acab fent referència a una cosa que m’ha semblat greu i que
ha dit el Sr. Conseller. Sra. Alberdi, li ho hauré de dir a vostè,
supòs que el Sr. Conseller no és un sectari quan diu que la
presidenta de l’Associació de Pares i Mares de les Illes Balears
és una persona que és regidora d’Esquerra Unida de Sóller. Jo
crec que aquest fet no l’eximeix que tengui un càrrec que se li
ha concedit, perquè supòs que l’associació ha considerat que
era la persona idònia. Jo esper que aquest sectarisme que s’ha
pogut emprar de cara a determinades persones, quan se tracta
de persones que el Partit Popular ha posat sense cap mesura,
que a més no tenen un aval social, sinó que senzillament ha
estat potenciar, com aquesta Associació de Família que ha fet
la conselleria, no ha estat per sectarisme, o no ha estat per
només posar els seus.

Jo esper que la capacitat d’un Govern en temes, en aquest
cas educatius, sigui per donar resposta als problemes que
existeixen a nivell educatiu, que són problemes que vénen
d’enfora. Efectivament, són problemes estructurals, però
evidentment són problemes que requereixen d’una implicació,
d’una planificació i d’un abordatge que en aquest moment
nosaltres no hem vist en aquest Govern. En tot cas el que hem
vist ha estat donar privilegis a un determinat sector educatiu i
no voler afrontar aquests problemes i com dic, no són només un
problema educatiu sinó que és un problema social. I la darrera
és quan fa una setmana, duent una proposta nostra que
s’aprovés una comissió d’anàlisi en aquest Parlament per
analitzar el fracàs escolar i intentar cercar respostes i propostes
se va dir que no, senzillament perquè la conselleria ja feia
moltes coses. Això demostra que a aquest Govern poc li
interessa la qualitat educativa de l’escola pública.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per
començar la meva intervenció, que serà breu, 5 minuts i el que
em doni el President, vull dir que la Sra. Alberdi ens ha
plantejat en definitiva un balanç, com ha dit des del principi,
d’allò que ha estat la política educativa d’aquesta legislatura.
Un balanç que a trets generals coincideix plenament amb el que
podem fer nosaltres i no el feim sens dubte per res positiu. No
repetiré jo ni les anàlisis, ni les dades que ens ha aportat, ni els
molts interrogants que ja s’han plantejat i que gairebé no s’han
contestat. Intentaré al contrari ser molt senzill en la meva
exposició. 

I començaré amb una pregunta que és el que ens hauríem de
demanar tots com arrel del problema. Consideram que és millor
la situació de l’educació de les Illes Balears després d’aquesta
legislatura? Des del nostre parer no, de cap de les maneres, no
és millor la situació de l’educació. I aquí ja està l’arrel del
problema. El conseller ja ens ha dit que açò és una percepció
interessada, un intent de desacreditar la seva tasca des de
l’oposició. Però jo crec que desmuntar aquesta acusació del
conseller és bastant senzill, basta passar pels centres, basta

rallar amb els mestres, basta anar a fer un cafè amb ells i
senzillament jo ho faig i molt...

(Remor de veus)

No, cafès no crec que en faci gaires vostè amb ells Sr.
Conseller.

I el que ens trobam és una realitat en aquests moments
irritada i desoladora. Els mestres i professors es senten
abandonats per l’administració, cada dia tenen més problemes
i cada dia se’ls aporten manco solucions. I el que és pitjor, cada
dia tenen menys suport de l’administració. Tal vegada el
conseller açò ho trobi un “clima correcte”. Jo crec que açò no
és un clima correcte, és un clima de desesperança i el que és
més greu, propiciat per aquest Govern.

La Sra. Alberdi també ens ha parlat de com la qualitat
educativa de les nostres Illes ha minvat amb la gestió del Partit
Popular. Bé, per ser justos jo he de dir que en el meu parer no
tot és imputable a les decisions de l’administració, de fet hi ha
situacions i problemàtiques que vénen donades per la pròpia
estructura i dinàmica de la nostra societat. En açò al conseller
li don tota la raó, açò també passa. Però d’una cosa sí que n’és
responsable aquest Govern, d’haver posat en marxa polítiques
que agreugen enlloc de solucionar els problemes que ja
existien. D’açò si n’és responsable aquesta administració.

Jo no negaré que s’han construït centres, és cert que n’han
fet, faltaria més! Manco dels que diuen, però n’han fet. Per
exemple a Menorca Sra. Alberdi, per si no ho sap, a part dels
que ja varen trobar en marxa, no n’han fet cap de nou, cap. Han
anunciat i ara han dit divendres passat que invertirien, però no
poden (...), bé a la pròxima legislatura ja passarem comptes.
Han fet centres, és cert, n’han fet alguns. Però en açò, en la
qüestió de centres s’han basat una i altra vegada tota la seva
gestió i en realitzacions de caràcter mediàtic, escenificacions
que ja n’hem parlat, congressos... Avui l’augment de
professors, però les ràtios professor-alumne són les mateixes o
pitjors i els sindicats ja han donat resposta per cert a açò.

Però mentre tant els professionals es troben que no se’ls
escolta, que no se’ls té en compte, que han de viure i patir
situacions molt complicades, cada vegada més, amb un gran
esforç i que no tenen ni el reconeixement ni el suport de
l’administració. Certament hi ha sectors educatius que sí estan
satisfets, faltaria més que no n’hi hagués. Hi ha alguns centres
concertats, no tots, que els ha tocat la grossa amb aquest
Govern. La Sra. Rosselló ha posat alguns exemples, un Decret
d’admissió d’alumnes que el retoquen i el fan a mida, regal de
doblers per a les seves ampliacions. El que no volia fer català
que no en faci. Aquests sí que estan contents, com estan
contents els de l’Opus, Legionarios de Cristo, o l’AFA que li
regalen doblers a carretades. Home! Contents en tenen. Ara bé,
els que no estan satisfets són molts més, la majoria de centres
veuen que amb la immigració, per cert ja ho vaig dir la setmana
passada i ho torn repetir. Coincidesc amb el conseller, la
immigració no és un problema, el que és un problema és que no
s’hi destinin recursos i acaba sent greu si no s’hi destinen els
recursos suficients que és el que està passant en aquests
moments.
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La majoria de centres veuen que augmenta la conflictivitat
a les aules i és veritat que augmenta i que l’única resposta són
cursets i més cursets i la doblerada que s’estan gastant amb
aquest observatori. La majoria de centres veuen que no se’ls
valora la tasca d’innovació pedagògica, m’agradaria que fessin
una enquesta de com valoren la Direcció General d’Ordenació
i Innovació Educativa. La facin perquè riurem i la passam aquí.
Què passa? Que mentre regalen alegrament doblers a
associacions afins, tenc exemples de com s’està ofegant als qui
havien estat els motors de la innovació educativa i de l’avanç
de l’educació, els moviments de renovació pedagògica.
Exemples i proves. Jo crec que també estaria bé escoltar-los i
fer-los cas qualque vegada, no dic sempre, però qualque cas de
gent que ha lluitat durant tota la vida per millorar l’educació,
algun cas se’ls hauria de fer i no els en fan per res.

I açò senyores i senyors diputats és el panorama en què ens
trobam, allò que aquest Govern ha generat. I jo crec que he
estat benèvol en la meva descripció, no he parlat ni tan sols de
l’abandó de l’educació infantil 0-3 anys, podríem parlar del
decret que va i ve, que el fan a una banda, després no el volen,
després el tornen. De la crispació en temes de llengua, per cert,
el conseller no ho sabia i jo li ho record, el nivell C que volien
donar en acabar Secundària. Vostès ho volien, però després hi
va haver la protesta i han acabat donant el nivell B. Però bé, la
protesta no va ser per donar el nivell B, deixem-ho clar. També
podria parlar de l’absoluta decapitació, diria jo, d’allò que és
la participació real en el disseny educatiu. Què se n’ha fet
d’aquelles jornades que se varen fer durant l’anterior Govern,
allà on els professors proposaven un disseny educatiu que
després s’aplicava, d’aquí varen néixer el PALIC, PIE, d’aquí.
Vostès l’han mantingut, soterrat, però l’han mantingut. Però no
han creat cap línia nova nascuda de la demanda del professorat.
Bé, tots aquests temes donarien per una altra interpelAlació, per
tant, com que no n’he ratllat a fons, he dit que som benèvol.

Una consideració final a tall de resum. Amb aquest Govern
ha disminuït la qualitat global del nostre sistema educatiu, en
general. La qualitat de l’ensenyament impartit en els centres
públics per part dels professionals de l’educació, amb un sobre-
esforç no és gràcies a aquest Govern, és malgrat aquest Govern.
Aquest Govern ha afavorit a uns en detriment d’altres i aquest
Govern no sap, o no ha volgut saber, o no sap ni vol saber
quina és la situació real a les nostres aules i instituts. O si ho
sap pitjor encara, perquè no actua com hauria d’actuar. En
definitiva Sra. Alberdi, la felicit per la seva interpelAlació i
acabaré dient que és cert, com ha dit el conseller, que invertir
doblers no és la solució, no és l’única solució, Estats Units en
són una prova. Però el que està clar és una cosa, que necessiten
més coses i més factors, açò també li ho vull dir al conseller, hi
ha factors nous i precisament aquests factors són els que no ha
aportat aquesta administració.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grup Parlamentari Popular té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Tal vegada venguin nous temps, però
amb les mateixes cares de sempre i les idees de sempre no sé si
donaran molts de fruits aquests nous temps. La proximitat de
les eleccions posa a la llum, una vegada més, la vertadera
preocupació que determinats partits polítics tenen respecte a
l’educació, el món educatiu de les nostres Illes. I a mi me xoca
molt que sigui precisament el PSOE, el mateix PSOE que va
derogar la Llei de Qualitat Educativa el que presenti una
interpelAlació avui sobre política i qualitat educativa. El mateix
partit que lleva i ara posa, una contradicció més dels partits
d’esquerres. I una contradicció més és voler interpelAlar el
Govern fent una lectura, en el meu entendre, absolutament
esbiaixada, molt particular, allà on no se reconeixen ni els
mèrits, ni l’esforç inversor, ni l’esforç en mitjans materials,
econòmics que aquest Govern ha destinat a l’educació. Però no
només no se reconeix açò, que ja podria ser greu, sinó que
s’intenta tirar terra damunt l’excelAlent tasca que aquest Govern
ha desenvolupat en aquesta matèria, com reiteradament hem
vist al llarg de la legislatura. Per tant, jo no puc estar d’acord en
molts dels plantejaments que els portaveus que m’han precedit
en l’ús de la paraula han exposat des d’aquesta tribuna.

Però clar no me puc resistir, perquè no ho ha fet el conseller
per falta de temps, a fer tot i que sigui només una pinzellada la
política que realment amb efectivitat ha duit a terme aquest
Govern. Només si ratlléssim d’un sector determinat, el
professorat com un dels valors, com un dels instruments allà on
recau una part important d’aquesta millora de la qualitat del
sistema educatiu, podrien veure vostès que l’esforç per
contractar personal a centres públics d’educació infantil, de
Secundària ha augmentat en termes de mitjana un 17% des del
2003; un 14,5% els mestres d’infantil, un 19,7% els mestres de
Secundària. Però també és que ha augmentat el professorat
d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques,
en pedagogia terapèutica un 15%, audició i llenguatge un 46%,
atenció a la diversitat un 30%. Una mitjana total d’un 26,2%.

Un altre aspecte important dins l’eix de la política d’aquest
Govern ha estat, en el nostre entendre, el pacte d’estabilitat que
se va arribar amb els sindicats per tal de regularitzar una
situació insostenible que vostès no varen ser capaços de
solucionar i no només no ho varen solucionar sinó que ni tan
sols varen emprendre cap iniciativa per tal de donar estabilitat
al professorat. Ben igual que les millores retributives que
aquest Govern ha impulsat de cara al professorat, els
complements específics per als professors, o els complements
específics per als membres dels equips de direcció. La
consolidació dels professors de suport a l’educació infantil en
els centres de dues línies, o la consolidació de la plantilla dels
mestres d’atenció a la diversitat en els centres de dues i tres
línies, també entenem nosaltres que és un factor molt important
a tenir en compte. Ben igual que la política destinada a prevenir
els rics laborals, per exemple mitjançant la creació dels comitès
de salut laboral, que donen directrius sobre el correcte
funcionament dels centres.

Una altra línia, me sap greu perquè s’acaba el temps, que
s’ha de destacar també perquè influeix molt directament en la
qualitat que nosaltres volem donar al sistema educatiu, són les
iniciatives que s’han emprès de cara a la lliure elecció de
centre, que no repetiré, ja s’ha dit abastament, saben vostès
perfectament quines són les iniciatives que s’han emprès en



6592 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 126 / 20 de febrer del 2007 

 

aquest sentit. O les mesures per tal de fomentar les tecnologies
de la informació, dotant de material informàtic per afavorir
l’aprenentatge de l’alumnat. O les mesures per tal de fomentar
la competència lingüística en llengües estrangeres, aquest tan
decret tan criticat per part de vostès i que nosaltres li
pronosticam un rotund èxit, sobretot de cara al proper curs que
segurament s’hi adheriran nous centres educatius.

Una altra línia és l’empresa respecte l’avaluació del propi
sistema educatiu. A través de l’Institut d’Avaluació i Qualitat
s’estan fent avaluacions per tal d’ajustar-nos de cada vegada
més als estàndards europeus per tal que els resultats en
ensenyament escolar puguin ser equiparables i puguem saber
quin és el camí que duim a les nostres Illes, que no és dolent.
Si llevam un dels factors que més incideixen en el nostre
sistema i que és l’arribada d’alumnat immigrant estranger, que
açò sí té un efecte molt directe i suposa una problemàtica
realment seriosa per tal d’afrontar-la amb els mitjans adequats.
Jo he de dir que de les dades que fins ara, no se desprèn que el
model educatiu que s’està implantant avui en dia a les Illes
Balears sigui en absolut dolent. Evidentment tenim algunes
incidències, el fracàs escolar, l’abandonament dels estudis a
una edat molt jove. Però entenem nosaltres que les iniciatives
que està duent a terme el Govern de les Illes Balears minvaran
aquests factors. No vull repetir tampoc les noves 20.000 places
que aquest Govern crearà, la inversió en infraestructures que
triplica la d’altres legislatures.

Per tant senyors diputats, nosaltres entenem que la política
que està desenvolupant aquest Govern no té comparació,
respecte l’altre Govern. I vull dir que mentre alguns es
dediquen a fer cafès i a passejar, nosaltres ens dedicam a fer
feina i intentar solucionar els problemes d’aquestes Illes. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Alberdi i Castell.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, President. Efectivament Sr. Conseller, m’havia
semblat que fent això que vam fer ahir, fer una roda de premsa,
així vostè podria prendre nota dels temes i aconseguiríem el
que no hem aconseguit mai, fer un veritable debat pedagògic.
A vegades quan fèiem interpelAlacions, com que no sabem com
l’enfocarà, no podem parlar d’allò que es tracta. Però aquesta
vegada no m’ha sortit bé. 

Sr. Gornés perdoni’m, però no puc deixar de fer-li un petit
comentari. Efectivament, vénen nous temps i no queda més
remei i hi ha persones antigues, però el problema és que aquí
jo sóc la nova, vostès em sembla que no són els nous. I a més,
vostès sempre són els que parlen del passat, jo no en parlo
quasi mai. Ja els ho he dit en moltes ocasions això.

Vostè al principi no m’ha escoltat Sr. Conseller, segurament
perquè hi havia molt renou, però jo li he començat parlant dels

aspectes positius d’aquesta legislatura. I li he dit que havia
invertit molts diners i que havia invertit també en professorat i
que vostè havia tingut molt bona intenció. He dit aquestes tres
coses. Però això no vol dir que jo no segueixi fent aquest
balanç que li he dit al començament i que no tornaré repetir.
Vostè ha dit una cosa i l’ha repetit també el Sr. Riudavets i em
sembla que és molt important, “les inversions no ho són tot, el
que importa són els resultats”. I jo li he fet una pregunta, només
una, fonamental Sr. Conseller i a la qual no m’ha contestat. Què
ha fet Sr. Conseller perquè els greus problemes que té l’escola
pública, els resultats, el prestigi social i el fer-la desitjable,
canviïn durant la seva legislatura? Aquesta era la pregunta
fonamental.

Vostè sempre ha dit, avui no ho ha dit exactament així, ho
ha dit d’una altra manera, ha dit que en realitat les urnes
decidiran, com varen decidir fa 4 anys. Jo també crec amb això,
les urnes decidiran. Jo tenc confiança en què abans de decidir
aquestes urnes, la ciutadania recordi que el PP en aquest cas és
un partit que s’ha caracteritzat per no complir una de les seves
promeses electorals fonamentals, la gratuïtat dels llibres de text.
I també que ha fet unes actuacions, n’ha fet moltes de bones, ha
invertit, etcètera, però ha fet unes actuacions..., jo sempre li ho
he dit, vostès no fan política educativa, vostès fan actuacions,
perquè si fessin política educativa no estaríem davant de
subcontractacions sense cap fonament pedagògic, no estaríem
davant d’aquest fort clientalisme que ha tingut moltes
actuacions el Partit Popular, com ha dit molt bé la Sra.
Rosselló. I no estaríem davant d’aquest abandonament de la
seva principal responsabilitat que és l’escola pública. Jo estic
segura que aquest balanç es farà. El millor balanç és que vostè
hagués pogut contestar a la pregunta, aquesta senzilla pregunta,
què he fet perquè els centres públics siguin també desitjables?
Què he fet?

Les urnes decidiran, però la realitat tossuda ja ha decidit i
ha decidit que l’aplicació d’un model, perdoni’m l’expressió
però no puc dir-li res més que, ranci en el sentit que jo no vull
pensar que ningú d’aquesta Conselleria d’Educació li hagués
escrit el discurs al Sr. Matas quan ens va explicar quins eren els
seus valors pedagògics, els seus valors en relació a l’educació.
Jo els tenc escrits aquí, no me n’oblido mai d’allò que va dir.
Dir que aquest model ens ha posat a la cua dels resultats i a la
cua de la qualitat de l’ensenyament...

(Remor de veus)

Sr. Conseller, vostè podrà dir el que vulgui però tots els
estudis, els faci qui els faci, els professors d’ètica, qui sigui ens
diuen això, que som una comunitat que estem a la cua dels
resultats i que som una comunitat que està a la cua de la
qualitat de l’educació. Li dic que la realitat tossuda ja ha fet
balanç i l’ha fet deixant palès que és necessari canviar aquest
model, a mi em sembla que és fracassat, del Partit Popular
perquè no ha millorat la situació de l’escola pública i ha creat
problemes allà on no n’hi havia.

Les urnes decidiran, però governi qui governi, tindrà com
a primera obligació augmentar la qualitat de l’ensenyament que
es dóna a l’escola pública, perquè aquesta és la principal
responsabilitat de la consellera. No fer-ho és fer un frau a la
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confiança de la gent i no fer-ho és posar obstacles perquè
tothom gaudeixi de la mateixa qualitat de l’ensenyament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té
la paraula l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura Sr. Fiol.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Puj en
aquesta tribuna per intentar tancar aquest debat. Jo intentaré no
repetir-me i a posta he deixat els papers allà, no li vull llegir
algunes coses molt encertades que ha dit el Sr. Gornés, del
creixement en percentatges i en números reals dels professors,
del creixement en inversió pública, que el pressupost que
aquest Parlament ha aprovat enguany per a l’educació..., sap
vostè que és un 60% major que el darrer que vostès aprovaren?
Ho sap? I aquests doblers s’han dedicat, segons vostès, a fer
una política rància i ajudar als que ja tenen i a constituir... Jo
crec que no sabem molt bé de què xerram. Jo he escoltat amb
molt d’interès la seva darrera intervenció, li dic amb tots els
respectes i amb tot l’afecte que li tenc, encara que no s’ho
cregui, és més propi d’una plaça de bous amb un míting
electoral. Jo la convit que ho faci així, té dret a anunciar el
canvi, a Cort Déu ni do quin canvi! La llista ja se n’ha anat per
avall i l’han feta tota nova. Cares noves, això està bé.

I nosaltres som els passats i vostès són els temps nous. Bé,
tot això està molt bé i és un debat molt entretingut, però és molt
lluny de les coses objectives i certes que són els que aquí
hauríem de discutir. Nosaltres també farem mítings i intentarem
guanyar les eleccions, com tothom, d’una forma legítima i
respectuosa amb tothom. Fa 4 anys no teníem res a fer perquè
hi havia hagut una guerra i nosaltres érem els principals
culpables i havíem de perdre i va resultar que guanyarem. El
públic mai sabem per on va. Per tant, això jo ho deixaria per
quan vengui la campanya, per als mítings. Aquí es tracta de
discutir de realitats, o jo procur discutir de realitats. 

Jo ho he explicat tantes vegades que me sap greu haver-ho
de tornar explicar. El gran esforç financer que ha fet aquest
Govern l’ha fet essencialment a l’escola pública, millorant les
condicions retributives del professorat. Jo no sé amb qui pren
els cafès algú d’aquest Parlament i què li diuen, però jo crec
que l’enganen perquè la situació retributiva dels professors és
extraordinàriament millor que fa 4 anys Sr. President. Fins i tot,
he de recordar a aquesta cambra que el primer acord que vàrem
prendre va ser un d’equiparacions retributives que l’anterior
Govern no va voler aprovar. I després s’ha arribat a un pacte
sindical fa mig any, allà on tots els sindicats, des del més
representatiu STEI, fins el sindicat menys representatiu, no vull
dir quin és per no equivocar-me, n’hi ha dos o tres que tenen
molt poca representació. Bé idò tots han signat aquest acord
amb el Govern. I a més no només té un contingut econòmic, té
un contingut social de reconeixement de drets, reconeixement
de perllongar les baixes. És a dir, té un contingut social i que té
uns costos econòmics d’un impacte damunt el conjunt de la
nostra economia molt fort. Però era de justícia fer-ho i s’ha fet.

S’han dedicat inversions en la millora d’escoles públiques,
en manteniment que qualcú ha dit que no se feia res, una
doblerada en qüestió de manteniment, en pintar escoles, en
posar-los electrificació nova, posar millors serveis, posar més
qualitat, mantenir-ho en condicions. S’ha incrementat aquest
any molt especialment, per cert, els doblers que se donen als
centres i no s’ha anat, com qualcú ha dit i jo també desitjaria,
a l’autonomia total dels centres, però jo crec que s’hi ha d’anar.
En el futur jo crec que això serà una cosa que veurem perquè
és positiu que tenguin una autonomia més ampla en termes
econòmics i de més capacitat de maniobra i no hem pogut
créixer tot el que hem volgut.

Baixada de l’interinatge. És a dir, hi ha un 10% menys
d’interinatge, això també és seguretat laboral, això és gent que
té unes millors condicions de feina que les que tenia. Ja
m’hagués agradat a mi baixar un percentatge molt més gran i
ho hem intentat, en 4 anys hem fet més oposicions a places
fixes que no s’havien fet mai en tota la història. El que passa és
que el gran creixement que tenim ens ha obligat a contractar
més gent i no hem aconseguit baixar més que un 10% el
nombre d’interins, ja està bé! Jo pretenia al principi de
legislatura un 18%, ens hem quedat en un 10%. Ja és molt,
escolti, és que aquí sembla que..., jo no necessit que em regalin
les orelles i molt manco que vostès me diguin que ho faig bé.
En aquestes alçades i amb aquesta edat ja tot això ni ho esper,
ni ho pretenc, ni ho necessit, però deman un poquet
d’objectivitat. No poden venir aquí i dir que no s’ha fet res,
això és molt fàcil pujar aquí i dir no s’ha fet res.

Per tant senyores i senyors, he d’insistir que aquest qui els
parla ha tengut la confiança del President i de tot el Govern,
aquestes accions són solidàries, quan es dediquen doblers a
millorar les retribucions dels professors es deixen de dedicar a
altres coses i pateixen altres departaments. Totes aquestes coses
són així. Per tant, aquesta acció solidària del Govern ha permès
d’una forma notable, en el meu mode de veure, millorar la
situació de l’educació de les Illes Balears. És veritat que tenim
encara alguns indicadors baixos, però tenim la gran esperança
que millorin i tenim una aproximació molt real a les tres o
quatre comunitats que ens van just per davant i en moltes coses
(...) ja. Per tant, jo crec que hi ha una millora, és veritat que és
poc perceptible i és veritat que necessitam temps, naturalment
i la comunitat necessita temps per millorar aquesta situació,
però jo crec que estam millorant. 

Per tant, a la pregunta que qualcú s’ha fet avui aquí de si
estam millor que fa 4 anys, jo he de dir que estam notablement
millor, en el meu parer, però no només per la gestió del
departament, del conseller, o dels directors, evidentment per al
conjunt de gent que fa feina en el món educatiu i per l’esforç
que fa cada dia, incloc aquí AMPA, etcètera. Jo no crec que
pugui ser acusat de ser una persona sectària. Descriure les coses
no és sectarisme, les coses són com són i si una persona, a més
de presidir una associació és regidor d’un municipi, això és
prou rellevant com perquè se pugui dir i sense que ningú se
pugui donar per ofès. Ho dic sincerament, no crec que sigui una
acció de sectarisme dir-ho, o mantenir una actitud que no hem
mantingut envers aquesta gent.

Per tant, jo senyores i senyors diputats vull insistir, acab Sr.
President, que l’esforç que ha fet aquest Govern per millorar la
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situació del conjunt del sistema educatiu de les Illes Balears és
molt notable. La inversió avui és un 59% més alta que l’any
2003. La situació dels professionals de l’educació,
retributivament i socialment és millor que fa 4 anys,
independentment naturalment que hi hagi casos particulars
segur de gent que no es troba bé, de gent que no està contenta,
de gent que és infeliç, o de gent que li agradaria que el
conseller fos un altre i d’un altre partit. Bé, això no ho hem de
decidir ni nosaltres, ni els professors dels centres, això ho
decideix el públic, el poble, que és el que té la darrera paraula
i dia 27 de maig ja ens ho dirà. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

III. Moció RGE núm. 567/07, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a alumnat estranger als
centres educatius, derivada del debat de la interpelAlació
RGE núm. 7936/06.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la moció RGE núm. 567/07
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnat
estranger als centres educatius, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 7936/06. Per defensar aquesta moció
en nom del Partit Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament, aquesta moció és conseqüència de la
interpelAlació presentada pel Grup Socialista, que es va fer fa
uns dies i per això faré referència en primer lloc a allò que en
aquesta mateixa interpelAlació ens deia el conseller i que per
altra banda tots sabem, és que en aquesta comunitat autònoma
té una taxa d’escolarització d’alumnat immigrant del 12,2%, la
majoria d’ells en centres públics. Això és una dada coneguda
per tots i per tant, no hi faré més incidència.

També deia i així consta en el Diari de Sessions el Sr.
Conseller d’Educació, que ha fet un estudi comparatiu amb
altres comunitats autònomes i en totes la situació era semblant.
És a dir, a totes, segons el que comentava el Sr. Fiol, hi havia
una concentració d’alumnat immigrant en centres públics i
privats molt semblant a la que tenim en aquesta comunitat
autònoma. Voldria dir que això segurament és així, però també
segurament el conseller no va tenir en compte una variable per
donar-nos aquesta dada i és el pes de les escoles concertades
dins la xarxa educativa de cada una d’aquestes comunitats
autònomes i que jo crec que també seria una dada a tenir en
compte. I per altra banda també no crec que el fet de què altres
comunitats autònomes el problema també sigui preocupant ens
hagi de deixar a nosaltres tranquils i creuar braços i no prendre
iniciatives a fi de millorar aquesta situació.

Mirin senyores i senyors diputats, amb aquest tema
d’escolarització equitativa d’immigrants mai, jo crec que ningú
ha dit que el tema d’aquesta escolarització fos un tema fàcil.
Sabem que no es pot arreglar d’un dia per l’altre, però sí que es
pot anar fent camí, tal i com ho va reconèixer el conseller Fiol

a la seva intervenció i així consta en el Diari de Sessions i
també tal com ell va reconèixer com s’havia fet a la legislatura
del pacte de progrés. És cert que no hi va haver una baixada
important, però sí que hi havia una tendència a la baixa. Hem
de dir que molt al contrari d’allò que està passant en aquests
moments, que segons les dades facilitades per la pròpia
conselleria, dels anys 2005 al 2006 hem empitjorat aquesta
distribució d’alumnat. I vull recalcar que és una contesta a una
pregunta que havíem fet a la seva conselleria. Per tant, no és
una qüestió que nosaltres haguem inventat, com pareix que de
vegades se vol dir des de segons quins escons d’aquest
Parlament.

Pel que fa al segon punt i tal com reconeix un recent estudi
publicat per la UIB, estic segura que el conseller d’Educació el
coneixerà, el professorat de les escoles públiques no considera
i no ho considera perquè no és un problema l’alumnat
immigrant, però sí que es queixen de la falta de formació
específica per atendre les noves situacions que hi ha a les
nostres escoles, a tots els nostres centres. I no només per la
vinguda d’alumnat immigrant, sinó per altres qüestions. És cert
que el professorat és veu obligat a donar respostes i moltes
vegades a cercar solucions a temes en què hi ha dèficit de
formació específica per a aquests temes. Per tant, el segon punt
aniria lligat a què seria necessari més formació per a tots
aquells docents que atenen a tot aquest alumnat.

Pel que fa al tercer punt, crec que tots som molt conscients
dels canvis que s’han produït a les nostres escoles, alumnes
nouvinguts, persones que han arribat sense els seus pares i
efectivament, la composició de l’alumnat ha canviat molt. Per
tant, creim molt important també, ho hem dit en altres ocasions,
ja que hi ha hagut aquest canvi en l’alumnat és necessari un
canvi en els equips. Ja no basten sols els mestres a les escoles,
són necessaris altres professionals per atendre noves situacions.
A més dels docents creim que és important que a les nostres
escoles s’incloguin des de mediadors fins a treballadors
familiars, com també altres professionals, que en podríem
parlar en altres moments més extensament.

Entre aquests professionals, ja ho deia abans, i pel tema que
ens ocupa aquí, que és el tema de la integració de l’immigrant
o dels immigrants respecte a l’educació, creim, consideram
imprescindible la incorporació d’un servei de mediació
intercultural que atengui no sols els alumnes de les escoles, sinó
que també creim importantíssim que pugui atendre les famílies,
i segurament així es faria possible i visible el servei d’atenció
familiar de què ens parlava el conseller l’altre dia i que jo he de
dir que per a mi és desconegut.

Pel que fa al punt quart, aquest punt fa referència al
programa “Aprendre a viure amb la interculturalitat”, i en
resposta a una pregunta d’aquesta diputada ens deien des de la
Conselleria d’Educació que era un programa experimental i que
per això tan sols s’aplicava en quatre centres, i vist que s’ha
eliminat el programa “Vivim plegats” i per tant ara l’únic
programa que intenta donar a conèixer determinades
especificitats dels nostres alumnes nouvinguts i també, a
aquests, donar-los a conèixer la nostra comunitat i els nostres
costums, com deia aquest programa “Vivim plegats” ha
desaparegut i només s’aplica aquest d’“Aprendre a viure amb
la interculturalitat”, creim que seria necessari implantar-lo a
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tots els centres, però si no fos així, si no fos possible aplicar-lo
a tots els centres creim que seria important aplicar-lo allà on hi
hagi més d’un 25% d’alumnat immigrant, ja que en aquests
moments, i com sap molt bé el conseller, només s’aplica a
quatre centres d’aquesta comunitat autònoma.

Referent al punt 5, aquest govern, mitjançant la Conselleria
d’Educació, té signat un conveni amb el Ministeri d’Educació
per dur a terme un programa de reforç educatiu cofinançat per
les dues administracions, el programa PROA, que supòs que el
conseller coneix molt bé. Creim que seria important que els
centres que escolaritzin més d’un 25% d’alumnat immigrant,
que tenen necessitats educatives especials, que tenen necessitat
de reforç educatiu, aquesta podria ser una eina que podria
ajudar a aquesta integració. Sabem que enguany la conselleria
ha decidit que aquest programa PROA, experimental,
efectivament, només s’implantàs al municipi de Calvià; la
conselleria sabrà quines variables ha manejat perquè
s’implantàs només a Calvià, però nosaltres creim que seria
interessant que es pogués estendre a altres centres, sobretot a
aquells, com he dit abans, que compten amb un 25% d’alumnat
immigrant.

Ja per acabar, el punt 6 fa referència a la creació de
programes per tal de facilitar la relació de les escoles amb les
famílies dels alumnes nouvinguts, que en molts de casos són
dificultoses i poden arribar a produir conflictes, com ja ha
passat en alguna ocasió. Hem parlat abans dels mediadors
interculturals, que serien els professionals adequats per dur a
terme aquests programes, i que nosaltres creim que haurien
d’estar integrats dins les escoles.

Com poden veure, aquesta moció en tots els seus punts
creim que no sols és absolutament raonable i possible, i també
hem de dir que creim que és fàcil de complir si es té,
efectivament, voluntat política per dur-la a terme. Jo crec que
els diputats i les diputades d’aquesta cambra, tots, tenen
vertadera voluntat per a la integració social dels immigrants, i
són també conscients tots ells que aquesta integració comença
a l’escola, i per tant no dubt que tots els grups, però també
especialment ho demanaria al Grup Popular, que donassin
suport a aquesta moció, ja que amb aquestes polítiques, amb les
polítiques que duim a terme avui a les escoles, ens podem jugar
el futur en molts de casos d’aquesta comunitat. Per tant per això
mateix demanaria el vot favorable a aquesta moció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Fixació de posicions, 10
minuts. Pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
en primer lloc, a aquesta moció que presenta el Grup Socialista,
nosaltres li donarem en tots els seus sis punts. Li donarem
suport perquè entenem que és un tema que ja hem debatut en
distintes ocasions en aquest parlament i hem de dir que
desgraciadament mai no hem tengut una resposta diríem

positiva de cara a aprovar propostes que s’han duit a terme per
part dels distints grups referents a un tema i a un problema que
tots sabem que existeix. Per tant nosaltres donarem, com dic,
suport a tots els seus punts.

Així i tot jo també voldria fer una sèrie de comentaris
respecte a aquests punts que van en la línia següent: en primer
lloc una afirmació molt clara perquè quedi clar, que a més ha
estat fins i tot redundant perquè avui se n’ha parlat: el tema de
la immigració no és un element negatiu, tot el contrari, s’ha dit
i de fet es pot mirar, es poden consultar distints diaris de
sessions, que ningú mai no ha fet d’això un element negatiu
sinó tot el contrari, pot ser una oportunitat perquè hi hagi
realment, i en aquest cas dins els centres educatius, hi pugui
haver alumnat estranger que pugui donar una visió més
multicultural, per tant més oberta al món i a la realitat que
existeix en el nostre planeta a nivell social i a nivell
multicultural, i per tant és un element positiu.

Ara bé -i ve la segona banda-, això és també una altra
afirmació important, i és que les Illes Balears, i jo tampoc no
repetiré dades perquè ja se n’han donades moltes i a més amb
molts distints estudis, tenim un nivell d’escolarització
d’alumnat estranger dels més alts de tot l’Estat espanyol. Això
què fa?, fa necessari que davant una situació com aquesta i
davant d’una oportunitat, també, d’ampliar l’aspecte
multicultural de la nostra societat, s’ha de respondre des del
punt de vista educatiu, en aquest cas, i social, d’una manera
clara i d’una manera important. I com? Idò nosaltres entenem
que amb aquesta moció es posen mesures concretes per poder
fer front a aquesta situació. El que no podem fer és mantenir el
que està passant en aquest moment, i en aquest sentit ja va
anar..., així ho vàrem fer nosaltres quan ja vàrem presentar una
proposició no de llei que va ser aprovada per unanimitat en el
2003 o a principis del 2004, referida que ja plantejàvem, i a
més en funció de les recomanacions que feia el Defensor del
Poble, una sèrie de mesures perquè hi hagués una distribució
més equitativa de l’alumnat estranger entre centres públics i
centres concertats. I per què ho fèiem?, idò precisament perquè
l’alumnat estranger requereix una atenció si més no més
concreta, més especialitzada, tenint en compte que no coneix la
llengua, que a més ve d’una altra cultura que en molts de casos,
idò, per tant, suposa una necessitat o una feina per integrar
aquest alumnat que s’ha de fer donant el suport màxim a tots
els centres que tenen aquest tipus d’alumnat; i per altra banda
també perquè aquesta multiculturalitat no sigui exclusiva dels
centres públics, o majoritàriament dels centres públics, sinó que
realment els centres concertats, que se sostenen amb doblers
públics, també tenguin alumnat immigrant i per tant també es
puguin, diríem, enriquir amb aquesta multiculturalitat.

Per tot això nosaltres creim que no es pot, com dic,
continuar amb aquesta diferència tan dràstica que hi ha. Jo vull
recordar que els darrers estudis diuen que concretament es
concentra a l’escola concertada quasi bé un 12%, només,
d’aquest alumnat, i en canvi a l’escola pública quasi un 80% de
l’alumnat de procedència estrangera. Nosaltres creim que
aquesta situació s’han de prendre mesures molt clares i molt
concretes. Jo voldria recordar que la proposició no de llei que
es va aprovar deia -i ho deia el Defensor del Poble- que...,
informar els colAlectius immigrants mitjançant campanyes o
altres mitjans de la gratuïtat de l’ensenyament als centres
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concertats i de la identitat dels criteris d’escolarització,
incrementar el control de les autoritats educatives sobre el
procés d’admissió a tots els centres sostinguts amb fons públics
a fi de garantir-ne la transparència, o prendre les mesures
normatives i organitzatives necessàries, incloent quotes de
reserva o altres de semblants, per garantir una distribució
equitativa i equilibrada d’alumnat d’origen estranger entre tots
els centres sostinguts amb fons públics. Això pot suposar un
equilibri entre tots els centres concertats i els centres públics.
Per tot això nosaltres creim que apostar per aquestes mesures
el que és millorar, com dic, tant els centres públics com els
centres privats, els centres privats concertats.

Per altra banda, també, nosaltres, respecte a aquestes
mesures que proposa aquesta moció, hem de dir que no només
s’ha de fer una tasca adreçada al fet que els centres tenguin
aquesta distribució equitativa d’alumnat estranger, sinó que
també s’han de posar totes aquelles mesures perquè realment hi
pugui haver tot el suport que faci falta perquè aquests centres
puguin dur endavant les seves actuacions pedagògiques envers
aquest alumnat. També, evidentment, hi ha d’haver tota una
sèrie de programes que donin suport per poder dur a terme
aquesta equitat i, per tant, aquesta distribució -com deim- més
equitativa, i per tot això nosaltres creim que s’hauria de donar
suport a aquesta moció amb un intent, sobretot, de donar
resposta a un problema que existeix, a un problema que
s’agreuja dia a dia, que cada any a més aquesta situació és més
greu, i sobretot el que no es pot admetre de cap manera és que
es digui -i jo ho dic i convid també a molts de diputats i
diputades que s’acostin per les escoles-, s’han sentit fins i tot
els comentaris que en aquesta escola hi ha massa alumnat
immigrant i, per tant, és millor que no hi vagin determinats,
almanco determinats alumnes perquè és una escola que
evidentment pot ser problemàtica.

Nosaltres, com que creim que la immigració no ha de ser un
problema sinó que ha de ser una oportunitat, que la
responsabilitat, a més, la té en una part important
l’administració pública, que ha de posar totes aquelles mesures
perquè realment no es visqui que l’immigrant o la persona que
ve de fora, en aquest cas els infants estrangers, siguin o suposin
un element negatiu en el qual es diu “en aquesta escola hi ha
massa alumnat estranger”. Nosaltres el que creim, per tant, és
que aquesta distribució hauria de ser una realitat, hi hauria
d’haver alumnat estranger a tots els centres públics i concertats
d’una manera equilibrada i equitativa per realment assegurar la
igualtat d’oportunitats i sobretot per assegurar que la
multiculturalitat no és un aspecte exclusiu d’uns determinats
centres sinó que és de tot el sistema educatiu, i enfrontar-nos
d’una manera positiva i d’una manera valenta a una situació
cada vegada més important i que a més, com dic, cada vegada
serà més important a la nostra societat.

Per tot això només concloure que donam suport a aquesta
moció, que ja hem dit moltes vegades moltes coses sobre
aquesta qüestió, que desgraciadament sempre el Partit Popular
no ha hagut de donar suport, i que l’única vegada que va donar
suport, que va ser al principi de legislatura, es veu que ha tornat
enrere, perquè ja hem vist que després no només no ho ha fet,
sinó que a cap altra moció ni proposició no de llei ha dit que sí,
que efectivament havíem de cercar mesures perquè aquesta
distribució equitativa fos una realitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista. Té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
seré molt breu en la meva intervenció, i és que estic convençut,
Sra. Rado, que estam -la veritat- batent ferro fred, en aquest
tema, que res del que puguem dir vostè o jo, o proposar dins
aquesta cambra serà tingut en compte per aquest govern. I és
que perquè ho prenguin en consideració caldria una condició
prèvia que no compleixen: caldria que els importés, i res
d’aquest tema, en definitiva, no els importa. Vist el que hem
vist, sentit el que hem sentit durant aquests quatre anys estic
convençut que enfrontar el repte de la immigració no els
importa gens, gens; o, bé, o els importa per altres motius i per
a altres finalitats. La creació mateixa -vostè ho ha dit i jo li don
tota la raó- d’una consellera titulada, només titulada,
d’immigració no respon a una preocupació pels problemes que
pugui generar la manca de recursos per atendre la immigració,
respon a interessos partidistes i tots sabem quins són.

Com li deia, idò, Sra. Rado, estam batent ferro fred, i en
aquesta moció vostè proposa una sèrie de mesures que jo crec
que són molt assenyades, en positiu, que només intenta al meu
entendre provocar alguna..., de qualque manera burxar perquè
es decideixin a fer alguna actuació efectiva respecte a la
integració social de les persones immigrades que han arribat a
les nostres illes. Jo crec que aquesta moció no pretén res més
que açò, que el Govern faci un mínim d’allò que hauria de fer
sense que li demanessin. Són propostes moderades, fins i tot
tímides, supòs que per cercar, com dic, almanco que facin
qualque cosa, perquè complir una resolució del Parlament més
moderada que açò... Aplicar com Déu mana el programa
PROA, que més moderat que açò... Formació per als
educadors, mediadors culturals, etc., etc... Bé, que facin
qualque cosa. La seva moció certament no demana la lluna,
demana actuacions.

En definitiva tenc molt de temps per parlar, encara, molts de
minuts, però no m’allargaré més. Ja he dit el que havia de dir
perquè estic convençut que no serveix de res, a hores d'ara no
serveix de res, no serveix des del principi perquè, com li dic, no
els interessa i, a més, jo crec que arriba un moment en què ja ni
ens escolten, perquè em puc errar, però estic convençut que el
portaveu o la portaveu popular que pujarà a aquesta tribuna no
intentarà analitzar el que hem dit o el que hem proposat, ni tan
sols les propostes que vostè ha posat per escrit, sinó que pujarà
per dir-nos que votaran en contra, i que votaran en contra
perquè ja ho fan, o perquè ja ho han fet, o perquè ho faran, o
perquè no fan comptes fer-ho, però la qüestió és que hi votaran
en contra. Els motius, en definitiva, no ens els exposaran.

Per tant res més. Sincerament esper equivocar-me i que hi
votin a favor però no ho crec. Jo només he de dir que en aquest
tema podríem definir la tasca d’aquest govern amb una sola
paraula, i aquesta paraula quedaria clara dient abdicació: han
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abdicat de les seves responsabilitats respecte de la immigració,
i açò ho constatam cada dia, per moltes conselleries que creïn.
Però, bé, Sra. Radó, ànims; continuarem batent el ferro perquè
jo crec que prest, prest, el tindrem calent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. López Oleo.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, respecte
a la moció que presenta el Grup Parlamentari Socialista
començaria demanant que es faci votació separada dels seus sis
punts. Aquesta petició ve motiva pel fet que votarem
afirmativament els dos primers apartats i ens oposarem als
quatre restants.

M’explicaré. Votarem sí al primer punt pel motiu que a la
comunitat autònoma de les Illes Balears ja es va aprovar en el
seu dia una proposició no de llei relativa a l’escolarització
equitativa de l’alumnat d’origen estranger entre els centres
públics i els concertats. Per tal de complir els objectius
d’aquesta proposició no de llei la Conselleria d’Educació i
Cultura es va comprometre a presentar de forma progressiva un
paquet de mesures destinades a aquest fi. Algunes d’aquestes
mesures ja es van aplicar el curs passat amb les modificacions
que es varen fer al decret d’admissió d’alumnes, entre les que
destaquen que, la informació fiscal, la facilita directament
Hisenda, amb la qual cosa s’evita el frau; s’ha acabat amb la
picaresca que es produïa amb els empadronaments, ja que es té
en compte l’antiguitat en el domicili; d’altra banda, el fet de
poder optar entre els domicilis laboral i familiar contribueix a
la conciliació de la vida familiar i laboral, tan important;
augment de places per a alumnes amb necessitats educatives
especials, de 2 a 3 places; reducció de nombre de zones
escolars, van passar de 4 zones a 3. Amb aquestes mesures
consideram que la Conselleria d’Educació i Cultura ha intentat
conjugar dos objectius molt importants: d’una banda, el dret
dels pares a la lliure elecció del centre, ja que pensam que són
ells i no l’administració els que han d’escollir el centre escolar
dels seus fills i, d’altra banda, el repartiment equitatiu de
l’alumnat d’origen estranger. 

El Grup Parlamentari Popular és conscient que la
Conselleria d’Educació i Cultura i també la Conselleria
d’Immigració i Cooperació han fet un esforç en recursos
humans i materials amb els programes d’educació intercultural,
d’atenció a la diversitat i d’intervenció educativa, amb el Pla
d’acolliment lingüístic i cultural, etc., que ja n’hem parlat
moltes vegades, esforç dedicat a mantenir un equilibri realment
difícil amb repartiment equitatiu de l’alumnat d’origen
estranger. 

Per acabar aquest apartat pensam que la redistribució
d’alumnes ha de ser un concepte basat en la voluntat, en la
llibertat i basat en dinàmiques no imposades als centres.
Segurament en un futur podrà compensar-se totalment la
distribució de l’alumnat d’origen estranger, però pensam que

no ha de ser un procés des de la imposició, sinó des de la
llibertat i la possibilitat de lliure elecció de centre.

Passant al segon punt de la moció, també hi donarem suport
perquè dins els programes de formació del professorat
actualment ja hi figuren cursos destinats a millorar l’atenció a
la diversitat. En aquest sentit podem observar que dins el pla
quadriennal 2004-2008, als cursos que es fan als centres de
formació permanent del professorat estan incloses les següents
propostes: necessitat d’incorporar l’atenció a la diversitat dins
totes les activitats de formació de les diferents àrees, formar per
poder atendre l’alumnat amb dificultats específiques per a la
seva incorporació a l’escola ordinària, incidir en el tema de la
interculturalitat en el sentit que han de ser prioritàries la
implicació i la intervenció dels assessors de formació en
aquesta temàtica. També dins el mateix pla, i en relació a
l’atenció a la diversitat, s’han organitzat, entre d’altres, els
cursos d’educació en valors, que en podríem parlar, de tot el
que s’ha fet, i d’atenció a la diversitat. És una formació dirigida
la professorat en general i de suport.

A més voldríem destacar o remarcar que durant el curs
2006-2007 s’han organitzat 354 activitats que es desenvolupen
o es desenvoluparan mitjançant 972 esdeveniments, del quals
164, un 17%, tenen com a prioritat l’atenció a la diversitat. En
canvi durant el curs 2002-2003 es varen desenvolupar 260
activitats, un 3% menys que enguany, mitjançant 801
esdeveniments, dels quals 111 tenien com a prioritat l’atenció
a la diversitat, un 14%, tres punts manco que enguany.

Per finalitzar aquest punt també consideram que es pot
augmentar el nombre de cursos dedicats a aquesta temàtica. Per
açò votam a favor, per poder augmentar.

Com ja he manifestat al principi de la meva intervenció
votarem no al punt tercer de la moció perquè consideram que
el Govern de les Illes Balears no es pot comprometre -i sempre
ho fa: si no es pot comprometre diu que no, no diu que sí i
després no ho fa- a dotar de mediadors culturals tots els centres
que escolaritzin més d’un 25% d’alumnat estranger. El Govern
de les Illes Balears ja està compromès, i ho fa, a desenvolupar
mesures i actuacions per tal de millorar l’atenció i la integració
de l’alumnat immigrant; així ho contempla a l’acord firmat el
juliol del 2006 entre la Conselleria d’Educació i Cultura i els
representants sindicals de l’ensenyament públic per a la millora
de l’ensenyament públic. Aquest acord contempla en el punt 4
el compromís d’anar dotant progressivament els centres de la
figura de mediadors socials, treballadors socials, educadors,
mediadors culturals... A més a l’acord s’estableix el compromís
de la Conselleria d’Educació i Cultura de negociar amb al
Conselleria d’Interior per tal d’anar dotant els centres d’aquesta
figura. 

També voldríem destacar que la Conselleria d’Immigració
i Cooperació també du a terme actuacions destinades a la
integració de l’alumnat, amb la convocatòria d’ajuts destinats
a corporacions locals per a l’organització i el desenvolupament
de programes i activitats dirigits a l’acollida, a la integració de
la població immigrada per a l’any 2006, amb un pressupost de
500.000 euros. I amb la colAlaboració de la Conselleria
d’Educació i Cultura té previst oferir el programa “La
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convivència a la diversitat”, amb un pressupost de 325.000
euros, els termes del qual encara s’estan perfilant.

En el punt 4 també votarem no perquè el programa
“Aprendre a conviure des de la interculturalitat” ja s’està duent
a terme als centres de manera voluntària i així consideram que
aquest s’ha de continuar fent. Obligar a participar en aquest
programa a determinats centres que escolaritzin més d’un 25%
d’alumnat estranger, com diu aquest punt, limita les seves
llibertat i autonomia. Nosaltres creim açò. El claustre de
professors i el consell escolar són els que han de decidir quin
és el programa més adient per dur a terme una realitat concreta.
En qualsevol cas pensam que és responsabilitat de la
Conselleria d’Educació i Cultura facilitar recursos i programes,
com més millor, per aprendre a viure la interculturalitat, i que
l’única obligatorietat ha de consistir en els coneixements, els
procediments i les actituds que conformen els currículums.

També votarem no al punt cinquè de la moció perquè
entenem que el Govern de les Illes Balears no es pot
comprometre -i com he dit i com s’ha dit moltes vegades, si no
es pot comprometre diu que no- a estendre el programa PROA
de reforç educatiu, que està també finançat amb el Ministeri
d’Educació, a tots els centres que comptin amb més d’un 25%
d’alumnat estranger. Aquest programa té com a finalitat
millorar els resultats de cada un dels centres a través d’un
conjunt d’actuacions que contribueixen conjuntament a la
millora de la qualitat i quantitat dels aprenentatges en relació
als alumnes del centres i amb la participació de les famílies i les
possibilitats educatives de l’entorn del centre. Aquest programa
no està destinat concretament a l’alumnat estranger, sinó a
aquell alumnat que presenta unes mancances i deficiències amb
els problemes d’aprenentatge, està destinat a tot l’alumnat del
centre i no es considera un criteri per part del Ministeri
d’Educació i Ciència sols els fet d’haver un percentatge
d’alumnat estranger matriculat al centre.

Finalment votarem no a la seva proposta de crear programes
dotats de personal especialitzat per tal de facilitar la relació
família escola, punt 6 de la seva moció. Una de les eines del
tutor és la d’actuar precisament de mediador entre l’escola i la
família, amb el suport del gabinet d’orientació. En aquest sentit
a l’acord conselleria sindicat esmentat anteriorment es va
decidir dotar també d’orientador els centres de tres línies de
primària i es va assolir el compromís de continuar avançant cap
a la implantació d’un orientador a tots els centres de forma
gradual i proporcional segons les seves característiques. També
volem puntualitzar que els centres educatius són els encarregats
de facilitar la relació família escola mitjançant tots els òrgans
del centre, generant programes i activitats per dinamitzar la
participació de la família en les diverses accions duites a terme
als centres escolars. L’equip directiu, els tutors, el departament
d’orientació, els equips docents i els professors realitzen una
feina primordial per apropar les famílies a la dinàmica del
centre. A més, hem de destacar que s’estan realitzant diverses
actuacions per afavorir la relació família-escola.

A molts de centres s’està incentivant als pares a participar
en l’educació dels seus fills a través de les escoles de pares;
millorar la conciliació laboral i familiar generant activitats
extraescolars; l’esforç de la Conselleria d’Educació per tal
d’incrementar les plantilles dels centres amb professorat

d’atenció a la diversitat, respecte a l’anterior legislatura ha
augmentat globalment el 40%, tant en centres públics com en
concertats, professorat que afavoreix entre altres coses la
relació de l’escola amb les famílies dels alumnes nouvinguts o
immigrants, i implantació durant aquesta legislatura d’un nou
programa d’interlocució que té com a objectiu facilitar la
relació família-escola quan la llengua que es xerra a la família
immigrant no és europea. I per què no fer esment a l’increment
que s’ha fet en els equips d’orientació psicopedagògica i
departaments d’orientació bàsics també en la relació família-
escola. 

Bé, m’agradaria acabar demanant si podríem votar per
separat aquests sis punts per poder votar afirmativament els dos
primers i poder millorar l’ensenyament dels alumnes
immigrants.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula, Sra.
Rado? Té vostè la paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, gràcies, Sr. President. M’interessava fer ús del meu torn
de paraula, ja que en principi la meva intervenció, que tenia de
qualque manera preparada, era per intentar incidir una mica
més sobre el que representava cada un d’aquests punts, que jo
entenc que estan contemplats als plans i a diferents propostes
que ja s’han fet, tant des de la Conselleria d’Educació com des
de la d’Immigració. Però vista la intervenció de la Sra.
Diputada representant del Partit Popular, en primer lloc
m’agradaria dir que efectivament estic d’acord amb el Sr.
Riudavets. Ell deia “aplicar amb ferro fred”, jo diria que és
com fer retxes dins l’aigua. Però bé, jo no em cansaré de fer
retxes dins l’aigua, eh? Per ventura, qualque dia arribarem a
qualque cosa.

Miri, Sra. Diputada, el primer punt, que diu que el votaran
a favor, és clar, diu que el votaran a favor, ja l’hi varen votar el
2003. Per tant, el que estan fent és, de qualque manera, canviar
o donar més força a un acord que ja s’havia pres a aquest
parlament, per tant, a un incompliment d’aquest govern, eh?
Talment.

Després diu que ja fan moltes coses en aquest sentit. Miri,
no discutiré ara aquí amb vostè les coses que fan i si fan moltes
coses, però el cert i segur és que -i li ho he dit abans- cada
vegada anam a pitjor perquè aquí tenc les dades dels alumnes
escolaritzats en centres públics i en centres privats, del 2005 i
del 2006, Sr. Conseller, anam cap enrere, què vol que li digui?
No és un problema meu, és un problema seu. Vostès podran
implementar les polítiques que vulguin, però van cap enrere,
això no ho poden negar. 

Respecte al segon punt, bé estic contenta que hi votin a
favor perquè efectivament és un dels punts que més demana el
professorat i no ho diu aquesta diputada del Partit Socialista,
que segurament per a vostè no té molta credibilitat, ho diu un
estudi de la UIB, eh? Recentment -crec que va ser dilluns
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passat- es va presentar, el que més demanda el professorat és,
juntament amb la distribució equitativa, més formació. Per tant,
la que fan o no deu servir o realment se’n necessita més, per
tant, molt bé que votin que sí.

El tercer punt, els mediadors culturals, votaran que no. Idò
molt bé, votaran que no. Vegem, en el Pla d’integració de
persones immigrades de la Sra. Consellera d’Immigració, així
consta. A la foto -que tenia aquí i no la tenc-, la Sra. Consellera
d’Immigració i el seu director general, diuen específicament
que contractaran mediadors per anar a les escoles públiques i
vostè ara em vota que no. D’acord, no sé com es pot entendre
això. Bé, el que a vostès els interessa, la foto, després la
integració és el de menys.

Quart, el Parlament votarà no a estendre el programa A
viure en la interculturalitat. No, voten que no perquè ha de ser
voluntari. Bé, i vostè no creu que des de la conselleria, tant la
d’Immigració com la d’Educació, s’han de fer les passes
necessàries perquè a les escoles on hi hagi el 25% d’alumnat
immigrant hi hagi programes d’aquests tipus? Vostès això ho
deixaran a si es vol o no es vol? Vostès han fet deixadesa -i li
ho deien abans- de la seva responsabilitat en l’educació pública
i en l’educació pública i d’integració dels immigrants. Miri que
li dic, això és molt perillós, Sra. Diputada, el que estan fent en
aquests moments.

El punt cinquè, el programa Proa. Al programa Proa, encara
m’ha sorprès més que em digui que no perquè no està dedicat
a alumnes immigrants. Vegem, efectivament, no hi està dedicat,
però està dedicat a alumnes que necessiten reforç educatiu.
Reforç educatiu qui més el necessita -i vostè ho sap, com a
mestre- qui més el necessita és qui ha arribat tard, els
nouvinguts, els que tenen un idioma diferent. O em dirà que no,
Sra. Diputada? I voten que no, molt coherent. Molt coherent.

Un programa per facilitar la coneixença i la relació entre les
escoles i les famílies, vostè diu que això ja ho fan els mestres.
A mi m’agradaria que fes una passada per determinades escoles
a veure què li dirien. Els mestres ho fan i ho fan amb molt bona
voluntat i a costa dels seus horaris, ho fan. Però així i tot no
basta. És a costa del seu horari lliure, ho fan, Sr. Conseller, no
ho dubti, no ho dubti. 

Vostè sap la problemàtica que hi ha en persones que no
xerren el mateix idioma, que tenen diferents cultures i que, per
tant, necessiten una persona pont perquè els puguem explicar
com ens desenvolupam aquí, dins la nostra societat? Vostè creu
que això també ho han de fer els mestres, Sra. Diputada?

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Rado, per favor, si és tan amable.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

En resum, vull donar les gràcies per aquests dos punts que
voten a favor, però continu dient -i em sap molt de greu- que a
vostès, la integració de l’alumnat immigrant, els importa molt
poc i l’únic que els importa -i així ho demostra la consellera

d’Immigració- és fer servir aquests temes per al que tots ja
sabem. 

(Remor de veus i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Sí? Per què em demana la
paraula?

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Perdó, la votació separada, la farem? Farem votació
separada, al final? Sí?

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Sra. Rado, vostè està d’acord que el punt 1 i 2 ...?
Aquesta presidència entén que es poden aprovar per
assentiment, el punt 1 i el punt 2, si tots els grups estan d’acord.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, sí.

EL SR. PRESIDENT:

1 i 2 per assentiment. Idò passam a votar la resta, els 3, 4,
5 i 6, de manera conjunta.

Senyores i senyors diputats, passam a votació.

26 vots a favor; 28 en contra; cap abstenció.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 6319/06,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a revocació del decret de la ministra
de Medi Ambient sobre la privatització del domini públic.

A continuació passam al quart punt de l’ordre del dia que
correspon a les proposicions no de llei. En primer lloc
debatrem la RGE núm. 6319/06, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a revocació del
decret de la ministra de Medi Ambient sobre la privatització del
domini públic.

Per defensar la proposició no de llei, té la paraula el Sr.
Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
En els darrers anys el cas de la piscina de la Costa dels Pins,
per la seva pròpia substància, pel suc que té el tema, però
també per tot allò que l’envolta, per l’atractiu mediàtic, en el
qual jo procuraré no entrar-hi, ha esdevingut una bandera en la
lluita a favor del litoral, de la costa i del domini públic, fins i
tot, una mostra de com es pot o de les maneres per burlar una
llei quan convé. 
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Aquesta proposició no de llei, la vàrem presentar el mes de
juliol de l’any passat, quan s’havia dictat l’acte de la Sra.
Narbona, o del Ministeri de Medi Ambient, però abans encara
que es promogués una novetat tan insòlita, tan estrambòtica
diria jo, d’una manifestació a favor de privatitzar el domini
públic. Però abans de qualificar les coses, jo crec que val la
pena, per situar-nos i per centrar-lo, dir aquells fets que
esdevenen incontestables.

En primer lloc, deixem ben aclarit que parlam d’una piscina
que està damunt el domini públic, una piscina en domini públic.
És a dir, que és propietat de tots, no d’un particular sinó de tots.
Crec que aquesta és la clau primera de la qüestió i que això és
incontrovertible, així ho deixa clar la concessió atorgada pel Sr.
Jaume Matas i Palou, aleshores el ministre, perquè és ben clar
que si no hi hagués domini públic no hi hauria cap concessió.
De fet, hi havia un acord explícit de tornar enrere una
concessió, per tant, d’esdevenir domini públic directe l’any
1995, quan havia prescrit ja una concessió l’any 1974 que
havia expirat de sobres. Per tant, pareix que aquest tema no té
qüestió i així i tot hi insistesc perquè fins i tot els del PP, la
gran resistència a actuar en aquest cas s’instalAla que estam
defensant un particular, una propietat privada, quan estam
parlant -i hi insistesc- de domini públic.

Però més encara, la piscina és d’ús públic. Pareixeria
innecessari dir-ho perquè és un domini públic, però com que hi
ha una concessió podria ser dubtós, però és que la concessió
diu específicament que és d’ús públic i gratuït per a tothom.
Insistesc que quan xerro d’una concessió, xerro de la donada
per Jaume Matas i Palou, no publicada, no l’hem poguda
consultar, perquè no està publicada al butlletí, però sí que ha
arribat a transcendir i que el ministre de Medi Ambient diu que
és una piscina d’ús públic.

N’hi ha que mantenen que la concessió és ilAlegal, jo m’hi
compt, per molts de motius, primer no està publicat, com es
diu; segon, es va atorgar la concessió quan hi havia una
suspensió de concessions perquè s’estava delimitant el domini
públic, per tant, seria ilAlegal; però sobretot perquè és un
despropòsit. No des d’un punt de vista jurídic com va dir
Costes i com va dir la Conselleria de Medi Ambient als seus
informes, sinó pel sentit comú.

La piscina d’un xalet, dir que serà d’ús públic per a tothom
és realment una incongruència. En això hi podem estar d’acord
tots, pens. Però és que en realitat, també tots sabem que no era
això el que volia la concessió. El que volia era donar aparença
de legalitat a una qüestió absolutament ilAlegal, una farsa. Com
molt bé ha recordat el conseller de Medi Ambient és una
concessió única en tot l’Estat, un cas insòlit. De totes maneres,
en qualsevol cas, tant si és vàlida la concessió com si no, el que
queda clar és que és una piscina d’ús públic. 

Només amb aquestes precisions, jo crec que haurien de
quedar estorats que hi hagi hagut una manifestació muntada per
molts de vostès en la qual s’intenta dir que demanar una
actuació d’un concessionari, d’un concessionari de domini
públic, sigui una cosa que s’hagi de tenir en compte en nom de
l’hospitalitat. Crec que mai no s’havia lligat exigir un
concessionari d’un bé públic que actuï d’una determinada

manera o no, amb l’hospitalitat, la tolerància, la llibertat. La
veritat és que són com a mínim sorprenents aquests dos models.

Naturalment jo, com vostès, sé que no té res a veure, que
del que es tracta és de garantir la privadesa de la piscina d’un
xalet. I en aquest cas, d’un xalet d’un particular, en aquest cas
d’una societat anònima, SIMBA, crec que es diu. Una societat
anònima que té en aquest cas aquesta...va fer el xalet. 

Davant aquesta situació hi ha dues postures. Una, la que diu
que no té sentit aquest xalet, com apuntava la concessió i que,
per tant, el que ha de fer és desaparèixer; i l’altra és deixar-la
al titular del xalet en exclusiva, que és el que demanava aquesta
manifestació i el que va demanar el president, entenc, quan es
va presentar a aquesta manifestació. Aquesta segona opció té
una gran dificultat i és que és ilAlegal, completament ilAlegal
perquè va directament en contra de la Llei de costes. 

També hi ha una tercera opció que és l’habitual dins la dreta
mallorquina -diria jo, si m’ho permeten- que és regular com si
fos pública, com si, però actuar com si no ho fos, que és
exactament el que s’ha fet, regular l’ús públic com si quedàs
legalitzada la situació, però perquè realment no es dugui a
terme. Jo estic convençut que aquesta era la intenció del Sr.
Jaume Matas, a posta no ho publica perquè ni tan sols se’n
temin, i el problema que té aquesta solució és que qualcú se
n’ha temut. I se n’ha temut bastant.

En això arriba el PSOE, guanya les eleccions i la Sra.
Narbona, sorprenentment o no, cadascú opinarà, la veritat és
que segueix el mateix solc que havia començat el Sr. Matas.
Com que no va poder deixar el tema tapat per més temps, va
entrar a regular-lo. D’entrada suspèn el caràcter públic de la
piscina, se’n recordaran, el 2005 es garanteix un altre estiu d’ús
particular. Mentrestant anuncia solemnement que sí tancarà la
piscina i la taparà si no es garanteix l’ús públic i gratuït, com
diu la concessió del Sr. Jaume Matas i Palou. Però, què fa
l’estiu del 2006? El más difícil todavía, regula l’ús públic de la
piscina, de la piscina d’un xalet, ho fa, hi entra. I, com ho fa?
Amb un projecte pedagògic, amb el projecte pedagògic que té
el vist-i-plau del conseller d’Educació que troba molt oportú
que els ninets, els escolars de Son Servera vagin a la piscina
d’un xalet durant el curs escolar. “No sólo como área de
recreo, sinó también como elemento didáctico que les permita
comprender la problemática medioambiental y que estimule al
propio tiempo su sensibilidad en este área.” Què et pensaves,
secretari? La piscina d’un xalet en domini públic s’utilitzarà per
sensibilitzar sobre el respecte  al medi ambient i, a més, hi ha
d’haver “uno o varios paneles didácticos sobre sostenibilidad
ambiental”, serà una piscina molt ben ambientada.

I el coverbo no acaba aquí. El més rocambolesc de la
història és que el període en què es podrà utilitzar la piscina no
és el període estival, estam xerrant d’una piscina a l’aire lliure,
sinó el curs escolar, el mes de maig, principis de juny, després
no hi pot haver activitats extraescolars ..., tothom fa, Sr.
Conseller, amb ajudes o no de la conselleria, activitats
extraescolars, s’utilitzen piscines precisament normalment en
l’estiu, no idò aquesta, a mitjan setembre i l’octubre. Què passa
durant l’estiu? Què passa? “La piscina permanecerá cerrada
al uso público destinándose dicho periodo tanto a la
reparación, mantenimiento y renovación de las instalaciones.”
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Bé, dos mesos, està bé, però un pensaria no es podrà utilitzar
aquests mesos, idò, sí, sí, sí que es pot utilitzar; perquè no hi
hagi dubtes la concessió pública, perquè qualcú ho hagués
pogut pensar que mentre es repara podria ser difícil, la
concessió precisa “fuera del periodo escolar su utilización
estará restringida a personas autorizadas por el gestor de la
concesión”. Reparin-hi: el gestor de la concesión, com no pot
ser d’altra manera. Jo, Sra. Narbona, senyors del PSOE, Sr.
Zapatero, per l’amor de Déu! Jo crec que ens convé ser
seriosos. 

Perquè em reconeguin que la manera escollida per lliurar
aquesta piscina al propietari del xalet, no de la piscina, és tan
recargolada que esdevé un insult als ciutadans de les Illes
Balears. És una fórmula tan absurda, tan grollera, tan
impresentable, tan indefensable que veure com el nostre
conseller d’Educació s’hi involucra, el conseller de Medi
Ambient s’hi involucra, el president del Govern s’hi involucra,
la veritat és que resulta bastant dramàtic per a l’autoestima i per
a la defensa del domini públic que podem tenir o de la igualtat
de dret per tothom a aquest país nostre. 

Naturalment que les escoles de Son Servera no aniran a
aquesta piscina, com em pot explicar el portaveu del PP si creu
que hi anirà qualcú, jo li diré que des del mes de maig al mes
d’octubre no hi aniran, no hi aniran, i som més de dos els que
hem dit que si hi ha una unitat didàctica allà, ja que hi posen
pannells, serà per explicar què passa a una illa mediterrània per
salvar la llei, per riure-se’n dels que la posen i no serà un cant
al civisme i a l’ecologisme sinó als mecanismes de tenir bo, de
com trobar esquerdes al sistema. Fins i tot de com tractar de
terroristes o d’atemptar contra la llibertat als que defensen el
domini públic i l’espai lliure sobre el terreny públic.

La proposta, d’aquí ve la proposició no de llei, és del juliol
del 2006, només dues novetats de llavors ençà, fa estona així
mateix, un any, el concessionari ha demanat una altra pròrroga,
la hi han concedit. Per tant, veurem què passa fins el 2007
perquè les obres han d’estar acabades abans de maig, a finals
de maig del 2007, de moment les escoles no hi han anat i
després d’una resistència lamentable que va tenir el consell, a
mi em sap greu, ha arribat a aprovar, el Consell de Mallorca,
una instància molt semblant a aquest acord, el 22 de gener del
2007, en la qual demana que es revoqui -jo crec que això
l’honora, al consell- que a la fi demana que es revoqui aquesta
concessió. 

I això és el que demanam en aquesta proposició no de llei,
dues coses molt senzilles. Primera, que aquest parlament
reaccioni d’una manera cívica i raonable i que demani que no
se’ns prengui el pèl, que no se’ns enganyi amb aquests tipus de
concessions i que es revoqui i es torni la legalitat a aquell
indret. Segona, també haguessin pogut triar més consellers i alts
càrrecs afectats, però com que el projecte pedagògic ens
cridava especialment l’atenció creim que la intervenció del Sr.
Fiol, lamentable, de considerar com una activitat bona per al
nostre país anar a visitar, els escolars de Son Servera, ficar en
aquest marrón, als nostres escolars, i que el nostre responsable
d’Educació s’hi presti, hem demanat aquesta reprovació per
haver-s’hi involucrat.

Per descomptat, si ara demana qüestió incidental, es retracta
i diu que troba que va ser un error haver-s’hi involucrat perquè
realment fa rialles haver acceptat aquesta proposta i ens dóna
suport als punts 1 i 2, jo fins i tot quasi estaria per retirar el
punt tercer. Evidentment, si s’hi manté i acceptam que
combregam amb rodes de molí en aquestes concessions fetes a
Madrid, mantendrem el punt tercer perquè com a mínim no ens
volem fer còmplices i partícips d’aquesta conxorxa. 

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. El Grup Parlamentari PSM en aquest
cas ..., disculpin, el Grup Parlamentari Socialista ha presentat
dues esmenes de substitució, RGE núm. 652 i 653/07. Per
defensar aquestes esmenes té la paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Com ha dit el portaveu que ha
defensat aquesta proposició no de llei i traduint una dita
castellana “qui sembra la lletuga, s’hauria de menjar
l’ensalada”. Aquí, la lletuga, la va sembrar l’exministre de
Medi Ambient, el Sr. Jaime Matas i Palou, bé sense la “i”
perquè en castellà no s’interposa la “i” entre el primer i el
segon llinatge i el nom en el butlletí surt en castellà. Ara ens
trobam amb un problema que s’ha de resoldre, nosaltres hem
manifestat la nostra postura -el Sr. Alorda ho ha dit aquí- amb
la nostra votació al Consell Insular de Mallorca en uns termes
pràcticament idèntics a aquests que avui ens duen aquí.

Per tant, nosaltres no estam en contra d’allò que diu aquesta
proposició no de llei. No obstant això, crec que des que ells la
van presentar a aquest parlament fins avui, és veritat que han
succeït moltes coses i aquest fet concret s’ha transformat en una
bandera. És veritat, jo crec que realment s’ha transformat en
una bandera i a vegades, crec que les banderes no són allò més
adequat per prendre accions polítiques adequades. Les
banderes van molt bé en les accions militars, per envair països
i coses d’aquestes, però jo crec que les accions polítiques, les
accions jurídiques, han de ser més reflexives. 

Quina és la postura de l’administració en aquests moments,
de l’administració competent? L’administració competent no
s’atura en aquest fet concret, en aquesta bandera al nostre
litoral, al domini públic marítim terrestre del nostre litoral,
perquè aquesta no és només la única actuació de caràcter
irregular que existeix al conjunt del nostre litoral. Per tant,
quina és la solució que, incloent-hi aquesta, també n’ha
d’incloure d’altres perquè si no seria una acció discriminatòria
cap a una actuació que en té d’altres paralAleles que també
s’han de resoldre i altres tant o més greus que aquesta? 

Per això hem presentat aquestes esmenes, perquè les nostres
esmenes no exclouen la proposició no de llei del Grup
Parlamentari PSM, no l’exclouen excepte en aquell punt de la
reprovació del conseller que nosaltres creim que en aquest cas,
no és rellevant, el podríem reprovar per altres coses, però per
aquesta en concret, no ens pareix suficient, no ens pareix
suficient. El que entenem és que s’ha de fer una actuació com
la que ja s’ha començat a fer possiblement -i per aquí van les
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nostres esmenes- no amb la celeritat que seria desitjable,
perquè tampoc no són necessaris molts d’anys per fer una
avaluació de la situació, una delimitació de les zones marítimes
terrestres, a molta part del litoral ja s’han fet, i, conseqüentment
amb aquest fet, fer una revisió de totes aquelles concessions,
d’aquesta i de totes les altres que hi pugui haver que suposin
una limitació -qualsevol que sigui aquesta- sobre l’ús de la zona
de domini públic.

Jo crec que la nostra proposta inclou la seva, ja dic amb
l’excepció amb la qual he fet una mica de broma, però que va
més enllà. Va més enllà perquè creim que n’hi ha moltes
d’altres i tots en aquest parlament les hem comentat en una o en
una altra circumstància. No hi ha hagut una acció contundent
sobre la defensa del domini públic marítim terrestre i hi ha
hagut abusos de construccions, pràcticament sense haver ni tan
sols demanat, així com hi ha un urbanisme ilAlegal a la costa,
aquestes infraccions són nombroses.

Per tant, el que demanam és que hi hagi una revisió en
conjunt de tot el litoral i que aquelles concessions que
administrativament suposin una disminució de la capacitat
pública d’utilitzar-lo siguin revisades. Nosaltres no ens
oposarem a aquesta proposició no de llei, però demanaríem al
Grup Parlamentari PSM que llançàs la mira un poc més enllà
i ja que hi som féssim una revisió total de totes les concessions
que en aquest moment existeixen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí.  Pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, té la paraula la Sra. Margalida Rosselló. 

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
hem de dir en primer lloc que nosaltres votarem a favor de la
proposició no de llei que ha presentat el PSM-Entesa
Nacionalista perquè entenem -com ha expressat el seu
portaveu- que cada un dels tres punts estan dins la línia del que
nosaltres també hem defensat.

En primer lloc, nosaltres hem defensat i defensarem
l’aplicació de la llei i, en aquest cas, l’aplicació de la Llei de
costes, que, des del punt de vista, fins i tot a un Parlament que
es parli d’aplicació de lleis vigents ens sembla ja una mica, si
més no, curiós; per tant, nosaltres consideram que aplicant
aquesta llei, aquest decret que va fer la ministra de Medi
Ambient, que d’alguna manera va fer també el que era ministre
i ara actual president del Govern de les Illes Balears, que va ser
el Sr. Matas, idò no estava ajustat al que entenem que hauria de
ser la Llei de costes, i sobretot que permetia l’ocupació del
domini públic mitjançant una construcció ilAlegal.

Jo vull recordar també perquè, per qüestions que aquí
sempre tothom retreu, jo fins ara no ho havia fet, però com que
també es fa, també ho faré jo; el ministre, el que era ministre de
Medi Ambient, en el moment que va donar el vist-i-plau a
aquesta piscina ho va fer en contra d’un informe que havia fet
en aquell moment la Conselleria de Medi Ambient,

concretament la Direcció General de Litoral, el qual deia que
no s’ajustava a dret aquesta concessió. Però, independentment
del que digués la comunitat autònoma, en aquell moment al
ministre de Medi Ambient, actual president del Govern, Sr.
Matas, li va ser igual el que digués el Govern legítim de la
comunitat autònoma i va considerar que havia de donar el vist-
i-plau a la concessió. Ho dic perquè és un fet que també és
important, ja que tots treuen informes, això és així i
curiosament el Sr. Matas no va tenir en compte ni molt manco
els informes tècnics que s’havien fet per part de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i, així i tot, li va donar, com dic,
l’autorització de l’ocupació de domini públic.

Per altra banda i, per tant, continuant amb els nostres
arguments a favor d’aquesta proposició no de llei, entenem que
deixar o fer o permetre que hi hagi una apropiació, de qualque
manera, una utilització del domini públic, ens sembla,
francament, per a ús privatiu, ens sembla francament greu i,
sobretot, en aquest sentit, ens sembla que ja no hauria ni tan
sols passar, sobretot aquestes concessions que s’han fet fa poc
temps. I en això sí que creim que també el Partit Socialista va
en bona línia quan planteja que s’hauria de fer a nivell general,
tenint en compte que, efectivament, no és l’únic cas que es
dóna d’ocupació de domini públic; però, especialment, en
aquest cas, hi ha hagut una sèrie de circumstàncies que,
curiosament, han acabat que tothom s’ha implicat i a més
tothom ha dit qualque cosa respecte d’aquesta concessió la
qual, clarament, vulnera per a nosaltres la llei actual i, sobretot,
com dic, fa una ocupació clara del domini públic que no
hauríem de tolerar si realment creim que el litoral s’ha de
preservar i s’han d’acomplir les lleis.

En tercer lloc, i vaig acabant, el que ens sembla francament
curiós i, sobretot, jo no sé ja quin nom donar-li, és, per no saber
com sortir-ne, per no saber com sortir d’aquest marrón, ja ho
ha dit el Sr. Alorda, d’un marrón que s’han trobat, creat per
l’exministre de Medi Ambient, que era el Sr. Matas, ho dic
perquè, i a més anant en contra del que deia en aquell moment
la comunitat autònoma de les Illes Balears, llavors què fa?;
s’inventa -no ho sabem- el ministeri, el govern, s’inventa que
és per fer un ús pedagògic d’aquesta piscina. Nosaltres creim
que això francament, quasi bé jo els diria que és un insult, sí, és
un insult per distintes raons que breument vull dir.

En primer lloc, com és possible que es digui que una piscina
en domini públic i, a més, com és la que és, la qual tampoc no
és una piscina olímpica, hi vagin els alumnes de Son Servera,
la puguin utilitzar els mesos, diríem, d’hivern, o que no són
d’estiu? Això, com a mínim, entenem nosaltres, que s’hauria de
tenir una mica més de respecte també per la salut dels propis
infants, tenint en compte que en molts casos no és un lloc molt
idoni perquè hi vagin escoles. És així de clar, vostès no se’n
riguin perquè no fa rialles. En segon lloc, em fa rialles qualcú
que se li va ocórrer fer això.

En segon lloc, posar rètols informatius quan, precisament,
el que s’hauria d’ensenyar, en tot cas, en els centres educatius
és el respecte al que són, el domini públic és de tots al cap i a
la fi, que des de la democràcia i a través de la Llei de costes hi
ha un domini públic en el litoral que és de totes les persones, de
tota la ciutadania i, per tant, precisament, això és el que s’ha
d’ensenyar: el respecte a les lleis, la responsabilitat i en aquest
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sentit no fer, no precisament, anar a exalçar que allò, fent un ús
privatiu d’aquella piscina idò això és un fet pedagògicament
important. A nosaltres ens sembla que això ja és el súmmum
dels súmmums i en aquest sentit, per això, donam suport també
al punt 3 de la reprovació del conseller d’Educació i Cultura
respecte dels criteris pedagògics, els quals de pedagògics no
tenen res, sinó senzillament un intent de sortir del pas.

Per tant, finalitz dient que nosaltres, com dic, donam suport
a aquesta proposició no de llei, però sobretot, com deim, per
responsabilitat, per compliment de la legislació actual i per
entendre que aquesta concessió, en el moment que es va fer, no
era una concessió que tengués, com dic, ni acomplís la
normativa existent de la Llei de costes ni tampoc, fins i tot, els
informes que s’havien fet per part de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. Com sempre, el Sr. Matas va actuar en funció
dels seus interessos i no dels interessos de la comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Assumpta Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé,
nosaltres, com és de suposar, aquesta proposició no de llei,
formulada pel Grup Parlamentari PSM, la votarem en contra.
Proposa una sèrie de mesures a partir d’una interpretació que,
en l’opinió del Grup Parlamentari Popular, és essencialment i
totalment incorrecta. La veritat és que me creia que la
defensaria la Sra. Vadell, però com que l’he vista també molt
ficada dins aquests temes, pel que he pogut arreplegar de
documentació s’ha estimat més, m’imagín, no donar la cara i
passar-la al Sr. Alorda. De tots modes crec que, la veritat creia
que la retirarien, vist el ridícul que han fet durant tots aquests
mesos i tot aquest any, ha durat molta estona tot açò per una
piscineta de no res. La veritat és que des de Menorca, que ara
m’ho he mirat més profundament tot aquest tema, que hi ha
molts casos similars, la veritat, doncs nosaltres creim que ha
estat un vertader ridícul el que ha estat fent tota l’esquerra
radical i tot el nacionalisme extremat d’aquestes illes.

La veritat és que me fa vergonya, a mi i a molta gent com
nosaltres, la imatge que de les nostres illes s’ha donat, fent
aquestes pallassades, perquè quan he vist les fotos eren,
vertaderament, unes pallassades autèntiques les que van fer, i
el que nosaltres creim és que allà on hi ha un estat de dret és la
justícia qui ha de dir el cas aquest com s’ha d’enfocar, no uns
senyors que amb el carnet de diputat a la boca es prenen la
justícia per la seva mà.

(Remor de veus)

M’agradaria recordar al Sr. Alorda que el Ministeri de Medi
Ambient, i a tots els que han intervingut, que el Ministeri de
Medi Ambient ha admès que en el litoral balear hi ha
nombroses piscines, embarcacions i altres tipus de
construccions, unes 10.000 a totes les illes, tant a Mallorca,
com a Menorca, com a Eivissa, i que uns 500, no sé si açò

representa un 5%, doncs aquest 5% sí que tenen concessions
legals, i aquesta que ens ocupa avui, aquesta proposició no de
llei és una d’aquestes.

Per tant, com pot comprendre, nosaltres no podem instar
revocar una autorització, concessió que preveu la mateixa Llei
de costes i que han estat vostès qui, amb la seva obcecació en
una persona, perquè ja no els agrada la manera d’opinar de les
persones, perquè quan són vostès, mira per on, es converteix
una ilAlegalitat seva en un problema social, però quan som
nosaltres som uns vertaders destructors. I açò no pot ser, vostès
s’ho aclareixen quan els convé i a nosaltres sempre ens posen
l’espasa damunt, cosa que no és la veritat.

Jo crec que fins i tot, ens estranya molt que vostès, que són
tan legals, només demanin que es revoqui la concessió d’una
sola piscina, i les altres 499 què, han de quedar legals, i aquesta
justament no? És que crec que, si són construccions que estan
fetes de fa més de quaranta anys, la mateixa Llei de costes ho
regula, regula que hi pugui haver unes concessions
administratives d’aquest tipus. Per tant, el que jo li dic, si són
tan legals i només demanen per una sola piscina, jo crec que no
poden enganyar ningú i que el que passa és que ja tothom els ha
vist el llautó. Com he dit aquesta piscina es va construir fa més
de quaranta anys i per tant el que diu la Llei de costes és que les
concessions en domini públic també poden excloure el dret de
pas, i més en el cas d’aquesta que ens ocupa, i que es poden
cercar passos alternatius.

Crec que també s’ha oblidat aquí, que ho he vist també a
totes les pàgines que he pogut cercar aquests dies d’informació,
s’ha oblidat que tant al PSM com a Esquerra Unida, se’ls ha
oblidat a tots dos, que el líder d’Els Verds, l’ecologista, en
Miquel Àngel Lleuger o, més ben dit, la seva família, o tots dos
mesclats, té una casa també en el domini públic a Alcúdia; i
aquest és el mateix polític verd que s’oposa obertament a les
construccions en el litoral de Balears?

(Remor de veus)

Sí, senyores i senyors diputats, aquest és; aquest senyor i els
seus deixebles critiquen la situació dels altres, però no la seva,
açò és vergonyós, és vertaderament una vergonya. Aquest
notable senyor ecologista és qui envaeix el litoral i vol donar
lliçons d’ecologisme, el qual té una paret a cinc metres de la
mar. Aquest senyor no ha tingut mai cap vergonya ni cap
objecció a fer rodes de premsa per denunciar la piscina de què
avui ens parlen vostès. Per tant, crec que açò, qualsevol
persona de cap a peus de les Illes Balears pot veure que açò és
una manipulació, com també avui de matí ha dit la consellera,
Mabel Cabrer, que al final se n’adonen fins i tot els jutges de la
manipulació política que es fa a l’esquerra de les Illes Balears,
per part de l’esquerra.

De totes maneres, Sr. Alorda, hauria d’estar tranquil perquè,
pel que fa a aquesta piscina, està totalment legal, per les que
s’hauria de preocupar és per les 9.500 que encara no estan
legalitzades.

(Remor de veus)
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I també s’hauria de preocupar més per les ilAlegalitats, no
tan sols en el litoral sinó també en sòl rústic. Perquè li he de
recordar que hi ha un eminent polític d’esquerres, d’aquí, de
Mallorca, que és el Sr. Grosske, qui ha reconegut una quantitat
d’ilAlegalitats com fa estona que no s’havia vist; que, per cert,
esper que qualque dia facin una excursió a ca seva i també ens
convidin a nosaltres a veure aquest preciós galliner i a veure els
quadres, la mansió, la sala est, la sala oest, les solls, la piscina,
i a veure si tots hi podem acampar per allà dintre, perquè
efectivament, el Sr. Puig, membre d’Esquerra Republicana de
Catalunya, que, per cert, no sé què hi fa aquí perquè no té cap
representant a Balears, però bé, amb el carnet a mos va fer un
trist paper i quan he vist les fotos, vertaderament patètiques;
aquest senyor diu: “Nosotros somos partidarios del
cumplimiento de la Ley -supòs que ho va dir en català, però ho
he trobat en castellà-, y de la recuperación del litoral marítimo
terrestre.” Molt bé, i jo li deman a aquest senyor, que no hi és,
però bé un dia tal vegada em podrà contestar: ¿y del
cumplimiento de la Ley del suelo, y de la recuperación del
terreno rústico -sobretot en el cas del Sr. Grosske, i també del
maritimoterrestre en el cas del Sr. Lleuger?

(Remor de veus)

Així és, així és, i per tant nosaltres és que no podem
consentir que no es doni a tothom el mateix tracte, que es miri
només una sola persona perquè és d’idees diferents de les seves
o perquè no els va bé. I jo el que pens és que a Balears no
podem permetre que vengui un senyor i que ens faci quedar en
ridícul, un senyor de Catalunya, d’un partit, i que ens faci
quedar en ridícul; perquè, la veritat, ni a les pitjors pelAlícules
còmiques s’ha vist aquest indecent espectacle.

(Algunes rialles i remor de veus)

Qualsevol violació, allanamiento -no sé com es diu en
català- de la propietat hauria d’estar penat, perquè no estam en
temps d’Al Capone ni dels gàngsters, per favor!, és que quan
vaig veure tot açò em vaig posar les mans al cap, açò no es pot
consentir, com he dit abans, en un estat de dret; ningú no es pot
prendre la justícia per la seva mà i efectivament hi ha una jutge
que ha condemnat l’independentista Jaume Sastre, per
coaccionar aquest senyor i per haver entrat en aquesta casa. És
que és el súmmum, una família que viu tranquilAlament haver
de suportar aquests espectacles!

El que han volgut tant Esquerra Republicana de Catalunya,
com el PSM, com Els Verds, és aprofitar una situació per fer-se
publicitat, perquè a la gent li preocupa molt poc que a una
piscineta que hi caben quatre persones, haguem d’aguantar tot
açò.

(Remor de veus)

Perquè, açò passa perquè hi ha diputats mediocres que no
els escolten allà on els han d’escoltar i han de venir aquí a
cercar la foto i a trobar un espai a mitjà de comunicació.

(Aldarull i remor de veus a la sala)

Així és, i jo crec que açò és la manera més ridícula de fer-se
publicitat, sobretot amb vestit de bany.

(Rialles a la sala)

Bé, el que jo tampoc no puc és reprovar l’actuació del
conseller, de cap manera, és que només faltaria que, fins i tot la
Sra. Narbona ha dit que trobava bé que “su departamento ha
aprobado el proyecto presentado por el periodista para
regular el uso público i poder ser utilizada por escolares”; sí,
n’hi cabran quatre o cinc, però jo crec que aquí no imposam a
ningú que vagi a la piscina, millor per a ells que no hi vagin,
clar està, però el que ha dit el conseller és que moltes persones,
que sigui una cosa voluntària dels professors i dels pares i dels
alumnes. Per tant, no s’ha de reprovar res, simplement se’ls
dóna una oportunitat més per anar a un espai que poden tenir en
consideració.

Res més, gràcies.

(Alguns aplaudiments, petit aldarull i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vinent. Sr. Alorda, quan vostè vulgui.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, per agrair el suport
d’Esquerra Unida i Els Verds i contestar al PSOE que no puc
acceptar les esmenes, tret que les canviïn i siguin d’afegir-se,
d’addició, perdó, però no de substitució; nosaltres hem
presentat per un cas, com vostè deia, una bandera, llevi la
bandera, li digui símbol, un cas emblemàtic, i creim que és
important reaccionar davant els símbols, perquè els símbols
envien missatges a la ciutadania i és molt important enviar
missatges, missatges intelAligibles, de com reaccionarem. Se’n
riuen, perquè clar vostè ens diu que es revisin les concessions,
aquesta està al dia, si se’n riuen de nosaltres revisant-les, no.
Per tant, aquesta té ja un tracte especial que s’ha de tenir ara,
després les altres podem acceptar que s’afegeixi que també es
revisin les altres.

Aquesta és una befa, i jo li he de dir tu quoque, Sr. Crespí,
perquè francament, si no voten a favor, com han votat en el
consell, jo li demanaria que maldament no acceptem que votin
en contra d’aquesta regulació de la Sra. Narbona, perquè ens
insulta com a país.

Entrant en el Partit Popular, en aquest alAlegat a favor de la
Sra. Narbona i del Sr. Zapatero, crec que si hi ha hagut un
festival i clowns i pallassos i no sé com ho ha apuntat, jo crec
que els principals deuen ser el president del país, que també hi
era en aquest festival, senyora; vostè deu quedar sorpresa des
de Ciutadella, no sé si cada un dels casos que hi ha a Menorca,
el president del país se’n va a una manifestació, que hi han
muntat moltes manifestacions al respecte i hi han anat el
president, el conseller de Medi Ambient, el conseller
d’Educació enviant cartes, si ho fan per a tothom, o és por ser
vos quien sois o per ser vós qui sou; perquè vostè ha apuntat un
dels meus, jo n’he quedat al marge d’això, jo n’he quedat al
marge; vostè diu dels seus, bé, vostè se l’autoatribueix i diu que
ha fet una regulació específica per a aquesta persona, jo no ho
he dit.
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Una piscineta de no res, que hi vagin quatre alAlots. No, hi
han d’anar de deu en deu, la regulació diu deu escolars. Una
piscineta, Sr. Fiol, mantenc el tercer punt, el Sr. Fiol diu que els
nostres escolars han d’anar a una piscineta de no res, que la
mateixa portaveu del Partit Popular diu: millor per a ells que no
hi vagin, és que no hi han d’anar a molestar aquesta família, ho
diu la portaveu. Una presa de pèl, i el Sr. Conseller d’Educació
diu que és un projecte pedagògic, la presa de pèl que ens diu el
Partit Popular.

Bé, és domini públic, i jo hi estic d’acord, en una cosa hi
estic d’acord, hem de defensar la propietat, cadascú ha de
defensar ca seva, això és domini públic, m’han posat aquí per
defensar el domini públic i m’hi entra una família i ocupa el
domini públic, ho diu el Sr. Matas, no ho diu no sé qui.

(Remor de veus)

Sr. Matas, domini públic, no me torni a parlar de propietat
privada, domini públic, ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

... una concessió donada l’any 1974 per a deu anys, als deu
anys torna ser de l’Estat, ho gestiona l’Estat, és de tots, ho
gestiona l’Estat, des del 1995 que es va fer el (...) fins que a
l’any 2001 tothom li va dir al Sr. Matas que havia de ser públic,
i domini públic i ús públic. I se n’han rigut de nosaltres, hem
d’enviar quatre escolars, els hem d’enviar a aquesta piscineta,
i vostè ens renya perquè defensam el domini públic i passar per
la costa? No, no, jo defens la meva propietat, la de tots, perquè
m’han encomanat a mi que defensi allò de tots, i jo venc aquí
a defensar allò de tots i cadascú que defensi allò seu, i jo la
propietat privada crec que l’hem de defensar tots i crec que és
molt important que cada particular pugui estar a ca seva
tranquilAlament, no envaint el domini públic.

I no prenent-nos el pèl, perquè els temps d’Al Capone han
passat, els temps d’Al Capone han passat, per tant que ningú
entri dins ca nostra, dins el domini públic, d’aquesta manera i
se l’apropiï, perquè sigui n’Al Capone o un altre, no, no, no.
Per tant, hi estic d’acord, per tant cadascú que defensi la part de
proporció que sigui.

Per cert, nosaltres a qui hem criticat? Ho llegeixi, la Sra.
Narbona, el Sr. Fiol, sempre càrrecs públics, sempre als que no
fan la feina. Vostè me diu que ho hem de fer a més gent? No sé
el Sr. Lleuger, que hi passen per davant moltíssim tot l’estiu, hi
passen perfectament, vostè hi vol dur escolars? Crec que no
trobarà el camí de la Llei de costes per dur escolars a ca el Sr.
Lleuger, a son pare del Sr. Lleuger, però ho provi a Es
Barcarès, ho provi, jo no sé com ho farà; estam caient a un
llistó molt baix, però si ho troben oportú.

El Sr. Grosske, diuen que el Sr. Grosske, a mi no me consta
que hagi reconegut res, el Sr. Batle de Sencelles ja trobarà que
hagi de fer, si ho troba, si vostè ho troba, perquè és del PP, des
de tota la vida. Per tant, ja aclariran què és el que han de fer; de

moment he vist dimissions per utilitzar el sòl rústic ho he vist
a Alaior, ho he vist a gent de Ciutadella, he vist casos que jo
procur no entrar-hi, en els particulars, jo me fic sempre amb les
administracions, ja hi repararan, i me fic amb la reacció de les
administracions. I aquí hi ha una befa, que s’ha organitzat una
manifestació per riure-se’n dels escolars del meu país, i això a
tots vostès, per enviar-los a una piscineta, que molt millor que
no hi vagin, total perquè qualcú en pugui gaudir, personalment,
com a part del seu xalet. I això, o me canvien la Llei de costes,
canvien tota la legislació o no li poden fer.

Per tant, jo els deman, per autorespecte, per respecte a
l’educació, per respecte al medi ambient, per respecte a la
nostra costa, que enviem un missatge clar de què tots som
iguals, de què hi haurà una revisió d’aquest despropòsit i de
què realment hi actuarem, sigui del color que sigui aquest
senyor. Ara vostè diu que aquesta societat anònima SIMBA és
del PP, jo no ho sabia, vostè diu que és dels seus, bé, idò si és
del PP la societat SIMBA, doncs que ho sigui, però que sigui
del color nostre. Quan vostè dugui un cas semblant que enviem
tres o quatre alAlots a una piscineta del Sr. Lleuger, perquè ell
pugui gaudir de la seva propietat, no passi pena que jo li votaré
a favor.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Assumpta Vinent, per què me demana la paraula?

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Per dir que és una mentida el que acaba de dir, jo no he dit
en cap moment que fos del PP ...

(Remor de veus a la sala)

... he dit que quan no van en les seves idees ...

EL SR. PRESIDENT:

Per contradiccions.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Per contradicció, simplement que vull que consti açò, que
és una mentida el que acaba de dir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Exacte, ja està aclarit.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, mentides jo n’he apuntades com a mitja
dotzena: la primera dir que era propietat privada allò de la
piscina, ho ha repetit aquí, ho ha repetit. I que entrar dins una
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propietat pública era fer d’Al Capone. Això és mentida, això és
mentida, ara no les he llistat perquè no estava previst fer
contradiccions, i per respecte de què vostè també ha estat breu,
jo tampoc no m’allargaré.

Moltíssimes gràcies.

(Remor de veus a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé. Sí? Ah, perdó.

EL SR. NADAL I BUADES:

A veure si hi podria haver votació separada dels punts 1 i 2,
conjuntament, i el 3 separat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sr. President, cap problema. I fins i tot m’agradaria que
el Sr. Crespí digués si podia acceptar que passassin a ser
esmenes d’addició en lloc de substitució, per també acceptar les
seves esmenes, si són d’addició. En qualsevol cas, acceptam la
votació separada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

1 i 2 per separat, o conjuntament? Molt bé, idò ara
passarem a votar els punts 1 i 2. Senyores i senyors diputats,
passam a la votació.

8 vots a favor; 27 en contra; 14 abstencions.

Ara, senyores i senyors diputats, passam a votar el punt 3.
Passam a la votació.

7 vots a favor; 30 en contra; 13 abstencions.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 10466/06,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
creació d'una comissió d'investigació sobre tots els acords,
les resolucions, els expedients i les iniciatives del director
general d'Ordenació del Territori.

Tot seguit debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
10466/06, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a creació d’una comissió d’investigació sobre tots els acords,
les resolucions, els expedients i les iniciatives del director
general d’Ordenació del Territori. I per tal de defensar aquesta
proposició no de llei, té la paraula el Sr. Antoni Alemany.

EL SR. ALEMANY I CLADERA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
L’urbanisme i l’ordenació del territori són espais on les

decisions polítiques afecten més directament la qualitat de vida
dels ciutadans. D’una bona decisió a una desafortunada hi ha la
diferència que uns ciutadans visquin vora un bon parc o que
visquin envoltats d’edificis d’habitatges, hotels, zones
comercials i estrès. D’una bona decisió a una dolenta hi ha la
diferència que hi ha de viure davant un parc o vora unes vies
ben asfaltades, plenes de trànsit i renous. L’urbanisme i
l’ordenació del territori requereixen, per tant, el major consens
possible i una gran participació dels ciutadans a les preses de
decisions que de forma tan intensa els afecta.

Hi ha massa diferència entre una bona decisió urbanística
o l’ordenació del territori que mantingui el sòl rústic sense
edificar i respectant el patrimoni històric i una altra decisió que,
ignorant la importància del nostre patrimoni i del nostre sòl,
amb interès agrari, permet edificar equipaments que, com a
punta de llança, obri l’activitat urbanitzadora d’una zona amb
veïnats que volen seguir vivint amb qualitat de vida. Hi ha
massa diferència entre una decisió urbanística que afecti
l’ordenació del territori, per permetre que la pugui prendre una
sola persona o fins i tot un grup de persones enfront d’uns
altres, és massa important la decisió per permetre que una sola
persona o un grup pugui prendre aquesta decisió per ell tot sol.
És per això que valoram molt positivament que la
responsabilitat de decidir sobre el territori es reparteixi entre
les distintes institucions: els ajuntaments i els consells insulars.

I permetin que els digui que també valoram que quan es va
fer el traspàs de competències als consells en urbanisme, amb
la Llei 9/1990, de dia 20 de juny, i la d’ordenació del territori
de l’any 2000, la Llei 2/2001, de 7 de març, d’ordenació del
territori, el Govern es reservà, entre d’altres, l’emissió
d’informes preceptius i no vinculants, previ a l’aprovació
definitiva de plans generals, normes subsidiàries, plans
especials, així com modificacions o revisions. Des d’aquest
temps aquests informes han estat emesos per la Direcció
General d’Ordenació del Territori, com a opinió del Govern de
les Illes Balears, sobre les propostes urbanístiques municipals.
I, si bé és cert que els informes no són vinculants, també ho és
que mai no s’ha aprovat una ordenació del territori ni un
planejament urbanístic municipal sense tenir un informe
favorable de la Direcció General d’Ordenació del Territori.

Jo diria més, quan hi ha hagut dubtes sobre la possibilitat o
no de dur endavant una planificació, una decisió urbanística,
s’esperava normalment l’informe de la Direcció General
d’Ordenació del Territori que, en cas de ser positiu, esdevenia
de suport definitiu, que eliminava qualsevol dubte dels que
havien de decidir amb el seu vot. Conec molts de casos en què
polítics que havien de decidir en urbanisme o en ordenació del
territori esperaven l’informe i esgrimien aquest informe per
alAlegar que el seu vot havia estat conforme a dret.

El 2003, després de les darreres eleccions autonòmiques,
Jaume Massot fou elegit director general d’Ordenació del
Territori. Segons explicacions del president Sr. Matas va ser
elegit per tenir un currículum tècnic i una experiència i una
capacitat professional apropiats. Aquesta és l’explicació que
ens han donat del perquè va ser elegit aquest senyor com a
director general d’Ordenació del Territori. Des del seu
nomenament i en el transcurs dels darrers quasi quatre anys 264
modificacions urbanístiques només a Mallorca, segons
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estadístiques del Consell de Mallorca, han estat informades per
la Direcció General d’Ordenació del Territori, algunes ben
conegudes, com l’Hospital de Son Espases, la façana marítima,
el Pla territorial, Es Caülls de Marratxí, i tantes altres decisions
preses d’acord amb els informes de la Direcció General
d’Ordenació del Territori. 

Cada dia sabem més coses, i sembla, segons notícies també
d’avui, que el Sr. Massot no només feia informes com a
director general d’Ordenació del Territori, informes que es
remetien per escrit, sinó que com a expert i coneixedor del
tema d’ordenació del territori i d’urbanisme continuava
assessorant l’Ajuntament d’Andratx mentre era el director
general d’Ordenació del Territori, i també assessorava de
paraula altres ajuntaments, la majoria d’ells del Partit Popular.
Són moltes, moltíssimes les decisions que en temes urbanístics
s’han pres els darrers quatre anys amb informes o
assessorament de l’exdirector general d’Ordenació del
Territori, Sr. Massot, pare, per cert, de la teoria de la
consolidació urbana, teoria que valdria la pena que un dia en
parlàssim per veure els efectes que pot arribar a tenir. 

Avui a l’exdirector general d’Ordenació del Territori del
Govern de les Illes Balears se li imputen delictes tan greus com
prevaricació, falsedat documental, tràfic d’influències,
negociacions prohibides per funcionaris, suborn, etc. Jo estic
convençut que si una persona tengués com a assessor particular,
a ca seva, en temes fiscals, per exemple, un senyor que un dia
fos imputat de tots aquests possibles delictes, immediatament
se n’aniria a veure el seu escriptori per revisar totes les
actuacions que ha fet, a veure si per assessorament d’aquest
senyor va prendre alguna decisió que no era conforme a llei.
Nosaltres en aquest moment estam a la casa de tots, no a ca
nostra però a la casa de tots, i està imputat de greus delictes un
alt càrrec del Govern que ha intervengut en moltíssims de casos
de decisions urbanístiques i, per tant, que afecten de forma molt
important la qualitat de vida dels nostres ciutadans. És per això
que ens agradaria i per tant demanam que el Parlament de les
Illes Balears acordi la constitució d’una comissió no permanent
d’investigació sobre tots els acords i les solucions en els quals
hagi intervingut l’exdirector general d’Ordenació del Territori,
Sr. Massot.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alemany. Pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula la Sra. Margalida
Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
hem de dir que nosaltres donarem suport a aquesta proposició
no de llei que ha presentat el Partit Socialista, de creació de
comissió d’investigació sobre tots els acords, les resolucions,
els expedients i les iniciatives del director general d’Ordenació
del Territori, perquè entenem que és un fet fonamental per
transparència, per rigor i precisament per donar una oportunitat
a l’estat democràtica i per tant al que és la seva màxima
representació institucional que és aquest parlament.

A nosaltres ens hagués agradat, i de fet alguna iniciativa
hem tengut en aquest sentit, almanco alguna pregunta, ens
hagués agradat que aquesta comissió d’investigació fos el
mateix govern que tengués la iniciativa, tenint en compte la
importància dels fets als quals es refereix o tenim en aquest
moment en marxa a les nostres illes i concretament a Mallorca
i concretament al terme d’Andratx, però que clarament no
només parlam d’Andratx sinó que això afecta també alts càrrecs
del Govern. Per tant nosaltres veim que el Govern de les Illes
Balears no vol parlar d’aquesta qüestió, no ho ha volgut fer mai
i ho ha evitat; fins i tot el que ha intentat és quasi bé dir que
l’oposició era la culpable de la corrupció que ha duit a terme
una part, o almanco càrrecs públics, del Govern i també del
Partit Popular a les Illes Balears. Nosaltres lamentam
moltíssim, com dic, que aquest debat no s’hagi produït per
iniciativa del Govern de les Illes Balears.

En segon lloc creim que una comissió d’investigació és el
mínim que s’ha de dur a terme en aquest parlament per
realment saber l’abast de les decisions d’un director general
que, si més no, tothom recorda que ha estat no només duit
almanco un temps a la presó sinó que té greus imputacions en
molts d’àmbits que realment fan, com dic, trontollar tot el que
suposa el mateix sistema democràtic, entenent que aquestes
qüestions, quan passen, s’hi ha d’actuar d’una manera ràpida,
d’una manera dràstica i que sobretot ho ha de fer
l’administració pública.

Nosaltres creim que un director general d’Ordenació del
Territori, d’Ordenació del Territori, que té responsabilitats
importantíssimes en temes territorials, que és la persona
responsable de tot allò que fa referència a temes de territori, i
vull recordar que no venguin amb la cançoneta que el tema
territorial està transferit als consells insulars o que són els
ajuntaments en temes urbanístics, això ja ho sabem; sabem que
en planificació tenen competències els consells insulars i que
en temes urbanístics els ajuntaments, però el Govern també té
clarament competències en tots aquests àmbits; i, si no, per què
té un director general?, per fer maco?, per fer maco i no fer res
i cobrar? Idò també és un frau a la pròpia democràcia i a la
manera de funcionar. Per tant això no és una resposta que sí va
tenir el Sr. Matas, que va dir que aquest senyor no feia res,
cobrava. Per l’amor de Déu!, idò això sí que és riure’s del sant
i de la festa, per això no tenguin un director general.

Per tant la comunitat autònoma té competències en temes
territorials, no faltaria més, i a més aquest senyor ha pres
decisions molt importants que han afectat molts d’àmbits molt
més enllà del que és purament el tema d’Andratx, amb la qual
cosa nosaltres creim que aquesta comissió d’investigació no
només és necessària per saber què ha passat i on ha estat aquest
senyor involucrat, sinó sobretot, com dic, per dignitat
democràtica d’aquesta institució i d’aquest poble, que ens
mereixem saber què ha fet el Sr. Massot, què ha fet un senyor
que està imputat per delictes de corrupció, què ha fet i quina
incidència ha tengut en decisions importants que ens afecten a
tots, a alguns evidentment en particular. Però això és bàsic i no
voler acceptar això ens sembla, com dic, que és realment una
manca de responsabilitat, una manca de seriositat i és sobretot
un insult al mateix sistema democràtic institucional.
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En tercer lloc, el Sr. Massot ha intervengut en molts de
temes, en molts, però, i si no vegem la Llei d’acompanyament;
tots els punts, totes aquestes lleis d’acompanyament que han
duit vostès durant aquests quatre anys, que han fet
modificacions de la Llei del sòl, que han fet modificacions de
les DOT, que han fet modificacions de tota...

(Intervenció inaudible)

EL SR.  PRESIDENT:

Per favor...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

...de tota quanta llei territorial hi ha...

(Una altra intervenció inaudible)

...perquè evidentment ho podien fer perquè era la seva
responsabilitat, i màxima responsabilitat, evidentment, del Sr.
Massot i de la consellera, que era qui el va posar, i també del
Sr. Matas, que era qui va posar la consellera i qui va posar
també el director general, amb la qual cosa moltes d’aquestes
modificacions han duit implícites modificacions importants que
evidentment han estat molt negatives per al nostre territori i per
al nostre entorn i per al nostre medi ambient.

I podria així fer una llarga llista que supòs que no tendria
temps però està clar: des de la Llei de mesures tributàries o la
Llei d’acompanyament del 2003, del 2004, del 2005, i del
2006, la darrera, que varen, a més..., una que varen continuar
duent tot i que el Sr. Massot ja havia estat empresonat i després
posteriorment no està a la presó però està imputat de
moltíssimes causes. Una d’elles era una concretament que
modificava la llei que permetia que tots els "xiringuitos",
diríem, de la platja fossin legalitzats. Però podríem fer una
llarga llista, com dic, s’han legalitzat moltes coses aquests
quatre anys, s’han legalitzat moltes coses, i darrere hi havia el
Sr. Massot, i si no hi era donin-nos una explicació, donin-nos
una explicació perquè ens la deuen, perquè és la seva obligació,
no és la nostra, demanar-ho, és la seva com a govern que ha
d’explicar a l’oposició i a la ciutadania què va fer aquest senyor
i quines decisions va prendre i, en base a aquest govern i a
aquest parlament, que han aprovat lleis que han fet
modificacions i legalitzacions importants, que ens expliquin per
què les varen fer i si aquest senyor hi va ser darrere. I això no
és una qüestió que ningú no els vagi darrere, els persegueixi. És
una qüestió purament de justícia, d’honradesa, de
responsabilitat i de democràcia, i per tant nosaltres creim que
en aquest sentit les explicacions s’han de donar.

En segon lloc, el Sr. Massot va ser l’instigador de la Llei
del sòl. Jo els ho vull recordar, perquè vostès no se’n deuen
recordar, que almanco en nostre grup va presentar quasi 100
esmenes a la Llei de sòl, i resulta que, la Llei de sòl, la varen
llevar; no sabem per què, no va ser quan havien agafat el Sr.
Massot, va ser anteriorment, suposam que per qualque qüestió
que desconeixem, però evidentment aquesta llei, defensada per
tot el Govern i duita a nivell parlamentari, també..., és que la va
presentar, perquè jo mateixa vaig anar a un acte i qui va fer la

seva presentació va ser el Sr. Massot; per tant el Sr. Massot feia
feina, almanco qualque feina feia.

En tercer lloc, el Sr. Massot era responsable de la Comissió
de Política Territorial, que decideix i hi passa tot: tots els plans
directors sectorials, que vostès n’han aprovat tota una sèrie
durant aquesta legislatura, entre d’altres, evidentment, ports,
etc., etc. A tot això hi era el Sr. Massot, i era el que deia moltes
qüestions urbanístiques d’aquests plans directors. Volem
explicacions també d’això. D’aquest plans directors, qui és que
n’ha fet els informes?, qui és que ha decidit i en base a què
s’han pres decisions importantíssimes que tenen implicacions
territorials de primer ordre i de planificació urbanística?

I també, ja com ha dit el portaveu del Partit Socialista, que
és qui presenta aquesta proposició no de llei, ha fet molts
d’informes; ja ho ha dit: 264 modificacions urbanístiques
informades per la Direcció General del Territori sobre temes
relacionats només amb Mallorca. Per tant ha fet coses, el Sr.
Massot, no ha estat assegut sense fer res, ha fet coses i moltes,
i aquest informe (...) de Son Espases que deia que es podia fer
Son Espases. Això ens ho han d’explicar aquí, ens ho han de
dir, no han d’anar a fora als periodistes a dir-los: “És que ens
persegueixen; és que resulta que l’oposició...”; no és l’oposició,
en tot cas serà la justícia, però vostès aquí tenen
responsabilitats polítiques que ens han d’explicar l’abast
d’aquestes decisions.

I evidentment el que ha sortit avui mateix en els diaris, on
ja sembla ser que el Sr. Massot informava l’Ajuntament
d’Andratx, i no firmava ell però informava com expert
urbanístic i expert en temes territorials, no només a
l’Ajuntament d’Andratx sinó a altres ajuntaments.

A nosaltres només ens cal dir que creim que és una
necessitat imperiosa aquesta comissió d’investigació, que és, a
més, una necessitat total i absoluta i, sobretot, que si el Partit
Popular diu que el persegueixen, el Partit Popular diu que deim
mentides, el Partit Popular diu que no han fet res i que són més
sants que els sants que estan penjats a les esglésies, i si a més
el Partit Popular diu que no té res a amargar, facin aquesta
comissió i demostrin-nos-ho. Així podrem dir que efectivament
el Partit Popular no és corrupte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari PSM té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, si se’m
permet faré una qüestió prèvia. No he volgut demanar la
paraula per alAlusions a un punt anterior per no trasbalsar el
debat, però sí que voldria dir a la Sra. Vinent que no m’amag
de res, que no eludesc cap responsabilitat i que quan és hora de
mostrar cara, la mostr, sobretot si és per defensar els interessos
de tots els ciutadans, i no vaig el ridícul, com va fer el Sr.
President, quan va anar a agenollar-se davant d’un senyor
particular. Per tant, feta aquesta prèvia començaré amb la
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defensa o el posicionament d’aquesta proposició no de llei
presentada pel PSOE.

Dia 27 de novembre va ser un dia que tots recordarem
perquè ens va trasbalsar bastant la notícia que s’havia detingut
el batle d’Andratx, juntament amb el Sr. Gibert i el Sr. Jaume
Massot, director general d’Ordenació del Territori del Govern.
Jo crec que tots recordarem aquest dia, i sobretot crec que el
recordaran els senyors del Govern, perquè no agrada a ningú
veure sobretot que precinten un despatx a la direcció general,
i la veritat és que em pos dins la pell de la consellera, que no ho
degué passar gens bé aquells dies, i crec que, tot això, ho hem
de tenir en compte. Però no va ser fins dia 1 de desembre que
el Sr. President va firmar el decret de destitució del Sr. Jaume
Massot com a director general d’Ordenació del Territori, això
sí, amb caràcter retroactiu. No obstant això el Sr. Matas
desvinculava la detenció del Sr. Massot de la seva actuació en
el departament d’Ordenació del Territori; deia que no tenia cap
funció, que no tenia funció executiva, que pràcticament no tenia
cap responsabilitat dins el departament i que allò que se li
atribuïa era d’actuacions anteriors com a assessor o com a
tècnic de l’Ajuntament d’Andratx. 

Bé, les pilotes fora del president crec que no han servit de
res perquè contradiuen la realitat, i els fets són els fets. El
director general exercia funcions sobre ordenació del territori,
urbanisme i cartografia, funcions, val a dir, en exclusiva, tal i
com mana la Llei d’incompatibilitats per als alts càrrecs
públics, incompatibilitat que per altra banda va incomplir
perquè s’ha demostrat i ha sortit en el sumari que és
administrador únic d’una societat anònima dedicada a la
promoció immobiliària, cosa que la Llei d’incompatibilitats
prohibeix.

Els informes emesos per aquest senyor servien als polítics
per prendre decisions, i crec que tots els que hem estat dins
ajuntaments i tots els que són batles poques vegades s’han
atrevit a votar en contra d’un informe tècnic, i sobretot ens hem
excusat tots en els informes tècnics, i poques vegades s’han
aprovat planejaments urbanístics amb el dictamen del Govern
en contra. Contràriament a allò que manifestà el Sr. Matas el
Sr. Massot va participar de forma activa en les negociacions de
les polèmiques àrees de reconversió del Pla territorial de
Mallorca, la qual cosa té bastant de pes. També s’ha de dir que
pel seu despatx han passat totes les requalificacions
urbanístiques, canvis de classificacions de sòl, nous plans
parcials i modificacions urbanístiques, plans territorials i plans
insulars que han presentat els ajuntaments i els consells. Com
he dit negociava les àrees de reconversió assessorant el Govern
i també va informar a favor de la modificació del Pla general de
Palma per ubicar l’Hospital de Son Espases.

Amb totes aquestes dades i tots aquests expedients el Sr.
Massot ha tengut a les seves mans una informació de primer
nivell sobre tot el que passava a les Balears en temes
urbanístics, i fins i tot des de diferents ajuntaments se li
demanava assessorament i l’han consultat sobre temes
urbanístics, i a més avui surt a tots els mitjans de comunicació
que feia doble jornada, pel que es veu, o se xapava ell mateix
dins el despatx i assessorava o controlava l’Ajuntament
d’Andratx des del seu despatx. A més ja s’ha dit aquí pels
portaveus que m’han precedit que era el pare de la frustrada llei

del sòl, i en aquesta llei del sòl, tan discutida i que
afortunadament s’ha retirat, la veritat és que es propiciava un
model urbanístic lligat a l’especulació.

Nosaltres tenim dubtes, i també els volem manifestar aquí
perquè s’ha dit en altres ocasions, a veure si ha tengut res a
veure l’exclusió d’Andratx del PORN de la Serra de
Tramuntana per influència del Sr. Massot; ens agradaria que
qualcú ens ho aclarís, això. I jo em deman aquí també quina
fiabilitat té una persona que està imputada per corrupció
urbanística. Quin interès té el Govern a no voler saber què va
passar? Jo crec que cap, que no pot tenir cap interès el Govern
a no voler saber què ha passat. Per què el Govern no ha estat el
primer a promoure una investigació interna? La veritat és que
no m’ho explic. Els ciutadans i el Govern, tots, tenim dret a
saber tota la veritat. Ara per ara totes les actuacions d’aquest
senyor estan sota sospita, i crec que el Partit Popular hauria de
ser el primer interessat a aclarir-ho per donar tranquilAlitat i
credibilitat al seu govern.

Reclamam explicacions, transparència i informació veraç
per poder tenir la tranquilAlitat que ningú no s’ha valgut del
Govern per jugar brut en temes urbanístics. S’han d’aclarir tots
els dubtes que hi pugui haver per la tranquilAlitat dels ciutadans
i pel prestigi del Govern, i per la credibilitat de la consellera,
del president i del mateix govern en general. Hem de recordar
la frase del Sr. Matas, que va dir que tendrien tolerància zero
amb els corruptes; per tant s’han d’analitzar els rastres que hagi
pogut deixar aquest senyor dins la institució, i sobretot crec que
el Govern ha de recobrar la confiança que ell mateix va donar
a aquest senyor nomenant-lo alt càrrec responsable per
gestionar qüestions tan importants i tan delicades com és
l’urbanisme i l’ordenació del territori. Crec que hem de votar
tots, tots, crec que hauríem de votar a favor del fet que
s’aclareixin els fets i que aquest parlament posi en marxa una
comissió d’investigació per quedar tots més tranquils,
començant pel Partit Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Miquel Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Amb sinceritat, Sr. Alemany, gràcies pel seu bell estil d’exercir
la política; almanco té arguments i bon gust, malgrat que a
vegades es contradigui, com intentaré demostrar amb
arguments perquè això és una confrontació política.

Jo puj a aquesta tribuna des de la convicció que, sigui quin
sigui l’esforç, la capacitat i el respecte en defensar la no
necessitat d’aquesta comissió d’investigació, sé que acabaran
dient l’estrofa en forma d’obstinant que els han proclamat des
de Madrid de “PP corruptes”, “indiscriminació corruptiva” i
altres herbes. 

Mirin, en el món de la justícia existeix un concepte que és
cabdal per a la defensa dels innocents, que s’anomena coartada.
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Vostès plantegen la influència de la direcció general en el cas
Voramar. La coartada és ben evident: no pot influir perquè no
té competències perquè són del consell insular. Hi ha
determinats diputats que fent un esforç per demostrar la seva...,
per dir-ho d’una forma suau, incompetència, idò no..., estan a
un lloc públic sense haver-se estudiat com a mínim quin és el
sostre competencial, quina és la morfologia administrativa
d’aquesta comunitat i per tant diuen absolutes aberracions, que
en una proposició no de llei no em toca contestar-los. 

Però sí que he de dir que aquí no s’està plantejant una
comissió envers el Sr. Massot, sinó a la direcció general,
nosaltres som aquí per parlar de la direcció general. La direcció
general, permetin-me recordar, les competències en matèria
d’ordenació territorial i d’urbanisme amb caràcter general són
dels consells insulars excepte en el cas d’alguns plans directors
sectorials de matèries de competència del Govern, com són ara
l’energètica, telecomunicacions o transports. En l’àmbit
urbanístic els plans són elaborats i tramitats per cada municipi,
que el tramet al consell respectiu perquè els aprovi
definitivament. S’exceptuen els plans parcials i especials de
Palma, que els aprova definitivament el mateix ajuntament.
Perdonin que continuï amb una enumeració del que diu
qualsevol decret de transferències, però ho faig per respecte a
vostè com a portaveu i perquè crec que aquí estam per defensar
les coses amb arguments i no amb "parafernàlia" mediàtica, en
molts de casos.

Als plans aprovats pels consells s’han d’incorporar sempre,
com dic, un informe del Govern que en cap cas no té caràcter
vinculant. L’òrgan competent per aprovar tots aquests plans és
el Ple del consell insular. En el cas del planejament urbanístic
els plans són aprovats per les comissions d’urbanisme
respectives. El procediment, a gran trets, és el següent:
l’ajuntament elabora el pla i l’aprova inicialment; l’aprovació
inicial suposa únicament la suspensió de llicències que vagin en
contra del nou planejament; el pla aprovat inicialment s’exposa
al públic per a alAlegacions i es demanen informes a organismes
i administracions públiques; estudiats les alAlegacions i els
informes i fetes les modificacions del pla que es considerin
pertinents, l’ajuntament l’aprova provisionalment i el tramet al
consell insular. El consell, a través de la comissió d’urbanismes
i amb l’informe no vinculant del Govern de les Illes Balears i
altres que siguin preceptius decideix -decideix el consell
insular- si aprova definitivament el pla, podent introduir
prescripcions que en modifiquin fins i tot el contingut. Atès que
les determinacions del planejament territorial en general es
concreten a cada municipi i en el seu planejament urbanístic,
les administracions competents en la gestió i l’execució de
l’urbanisme és l’ajuntament i en aquest cas el consell insular.

Diuen vostès que alguns dels informes o, perdó, que sempre
els informes de la direcció general han estat, a més de no
vinculants, però s’han tengut sempre presents. Em sap greu
però no és així. Si vostè revisa decisions en el Consell de
Menorca, concretament, s’ha pres decisió en ple que anava en
contra de l’informe que havia fet la direcció general, i no passa
res, demostra clarament que els arguments que aquí s’han
esmentat no són correcte.

La realitat d’aquesta fugida cap endavant, que els opositors
manegen amb una argumentació amb tots els meus respectes a

vegades delirant, demostra dues coses: una, que els escriuen el
guió a Madrid i, segona, que no volen parlar de realitats socials
i, per tant, són conscients que si parlen de la gestió d’aquest
govern la reculada pot ser mortal per als seus interessos
electoralistes. A Madrid no confien en el seu candidat Antich
i li munten l’estratègia. Però, amics, allà no coneixen la
idiosincràsia; no sabem a més que la morfologia d’aquí no és
la mateixa de Madrid, que aquí existeixen els consells i que
l’estructura competencial és diferent. Això vostès ho saben,
però els seus guionistes no. 

Aquesta campanya difamadora s’evidenciava ahir quan una
diputada seva deia a una ràdio local, escoltin: “Na Cabrer
podria haver rescatat la concessió del túnel de Sóller si no
hagués malgastat els doblers en les autopistes d’Eivissa que
ningú no volia”. Perdonin, en dues línies hi ha quatre mentides.

(Algunes rialles)

Quatre mentides, a més amb ignorància supina. Aquesta
senyora hauria de saber, primer, que el túnel de Sóller és
competència del consell insular, rescatar-lo o no; per tant ja em
dirà...; segon, que la Sra. Cabrer no fa autopistes, fa carreteres
amb desdoblament...

(Rialles)

Tercer, que un consell insular té tota la legitimitat que li ha
donat la democràcia per prendre les decisions que vulgui, i
ningú no pot emprar el nos reial majestàtic, que és únicament
i exclusivament del papa. El papa diu: “Nos hemos venido...”,
i hi ha anat ell tot sol, però cap diputat d’aquí pot dir “nosaltres,
tots els ciutadans”, perquè no són tots els ciutadans, hi ha una
majoria que ha pres unes decisions.

En referència..., mirin de totes maneres si els socialistes
teniu una convicció que quan interactuau vosaltres teniu una
estratègia, i permetin-me només un incís, que la LOGSE, que
és el gran desastre de l’educació d’aquest país, es va fer
exponencial, i ho diuen pedagogs, psiquiatres i gent més o
manco ben assenyada. Vosaltres vàreu fer tota una LOGSE que
suplia el món d’allò racional pel món d’allò emocional: “hem
de respectar les emocions, i les emocions...”; bé, aquestes
emocions són més pròpies a vegades..., el que ens diferencia,
per entendre’ns, és allò racional. Per tant vostès, tota la seva
estratègia sempre està fonamentada sobre les emocions. (...),
fan aquest trull, la gent reacciona, però s’han equivocat en un
tema molt important i és que en aquesta comunitat...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, si són tan amables. Per favor...

(Continua la remor de veus)

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Jo no som dels que responc a les seves estratègies...

EL SR. PRESIDENT:
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Sr...

EL SR. MUNAR I CARDELL:

...barroeres de sempre, armar aquesta mica d’aldarull...

(Continua la remor de veus i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Munar...

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Jo faig feina amb arguments i me sap greu, els arguments
són els que he dit fins ara i maldament els dolgui, perquè els
dol...

(Més remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

EL SR. MUNAR I CARDELL:

...en aquesta comunitat som racionals i priva allò que és
racional damunt de l’emotiu. Per això vostès fracassen
repetidament, avui perquè me fa gràcia com manejau sempre
els conceptes, algunes vegades amb tots els meus respectes,
d’una forma intelAligent però molt perversa. Avui a un diari
molt important d’aquesta comunitat surt la notícia que el Sr.
Massot feia informes que un... Però s’han delatat, és que no
acabau de llegir, si mirau les dates resulta que aquestes
informes les feia quan la tinent batle i regidora d’urbanisme era
socialista. Per favor! És que arribam a un nivell de perversió i
mentides espúria, jo no sé on volem arribar. La realitat és que
aquest senyor ens ha enganyat a tots i nosaltres assumim la part
proporcional de culpa, ens vàrem equivocar. No ens hem de
posar braços en creu perquè ens lapidin, això no és,
afortunadament, un país del tercer món. Nosaltres assumim,
però vostès també han d’assumir la seva responsabilitat. Aquest
senyor ens ha enganyat a tots i en donarà compte a la justícia.
De la possibilitat de què ens enganyés com a director general
amb aquest aspecte no existeix perquè no tenia potestat per fer-
ho.

Però i acab, vostès volen contaminar amb aquest regateig
emocional als ciutadans, emprant l’emoció per conjugar tot un
seguit de pressuposts de corrupció i tal. I jo els he de dir que
els ciutadans de les Illes Balears ja han demostrat en repetides
ocasions que som diferents en aquest aspecte i amb tots els
meus respectes, de la resta de comunitats. Nosaltres empram el
cervell i el cervell serà el que dirà als ciutadans que facin
l’exercici racional de confrontar allò que vostès feren quan
predicaven i allò que hem fet nosaltres en 4 anys de gestió,
hospitals, carreteres, tot un seguit d’infraestructures
absolutament necessàries. Una gestió implacable, que ningú pot
discutir i els resultats finals, d’aquí a 100 dies ens veurem i
vostès n’hauran de passar factura.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Munar. Sr. Antoni Alemany.

EL SR. ALEMANY I CLADERA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Esper,
desig que un dia no haguem de dir si ho haguéssim sabut
haguéssim actuat d’una altra manera, argument que no fa gaire
hem sentit en temes relacionats amb la guerra d’Iraq. Però si se
volen saber les coses no hi ha com mirar-les. Jo a la meva
exposició pens que no he dit, a més la tenc escrita i ho puc
tornar revisar, en cap moment que hi hagi hagut actes de
corrupció en les actuacions del Sr. Massot. He dit que el Sr.
Massot està imputat per molts de delictes i que informes seus
que eren no vinculants, però sí decisius a l’hora de prendre
decisions, n’havia fet molts d’informes d’aquests i que havien
estat esperats per la gent que havia de votar. Per tant, valdria la
pena per evitar que hi hagués actuacions corruptes i que
l’endemà descobrim que hi eren, començar-ho a investigar ara.

És a dir, nosaltres l’únic que demanam és que s’investigui,
que s’obri una comissió i que se comenci a veure en què va
informar el Sr. Massot? Va ser aquest informe decisiu o no ho
va ser? Que no n’hi ha hagut cap, encantats de la vida. I li
assegur que el guió no el m’ha escrit ningú de Madrid sobre
aquest assumpte. A més, li diré que personalment pens que no
és rendible electoralment fer el tipus de proposició no de llei
que feim. No la feim amb aquesta finalitat, la feim perquè com
a membres d’aquest Parlament creim que tenim l’obligació de
conèixer quines han estat les conseqüències d’un senyor que
ocupava un alt càrrec en el Govern de les Illes Balears, que
tenia unes competències en ordenació del territori i en
urbanisme i que va emetre moltíssims informes sobre molts de
temes importants d’aquesta comunitat. Li ho he recordat a la
primera exposició i insistesc, Son Espases, Es Caülls de
Marratxí, façana marítima, lleis d’acompanyament amb
continguts únicament d’ordenació del territori, aquestes no eren
competències dels consells. El Pla Territorial va emetre un
informe, l’he duit i l’he rellegit avui, 25 pàgines i m’agradaria
que vostè el llegís a veure quina influència va tenir a la
negociació aquest informe amb el Pla territorial i no dic que
l’informe proposi res irregular. Dic que diu moltíssimes coses
i que aquestes qüestions poden, o no, haver estat incloses dins
el Pla Territorial. I més, quan sabem que aquest senyor, entès
en la matèria, va anar a negociar el Pla Territorial. Per tant, no
seria demés investigar quin pes específic varen tenir els seus
informes i el seu assessorament.

Vostè diu que tot té a veure amb Andratx. Jo avui
d’Andratx no n’havia parlat. És veritat que el Sr. Massot era
d’Andratx, o era tècnic d’Andratx i que aquest havia estat un
dels mèrits que havia apuntat el Sr. Matas per designar-lo
director general. Però això són paraules del Sr. Matas, no
meves. I és cert que els consells són els que tenen les
competències per aprovar definitivament. Jo form part Sr.
Munar de la Comissió Insular d’Urbanisme i he pres part en
moltes decisions durant aquesta legislatura i li puc dir, no les
diré totes perquè generalitzar de vegades ens equivocam, com
he fet quan he dit que tots els casos d’informes de la direcció
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general s’havien tengut en compte i vostè me n’ha tret un que
no. Quasi totes les decisions que s’han pres a la comissió s’han
pres d’acord amb els informes tècnics. Per tant, no diguem que
la competència és de la comissió i aquest senyor només feia
informes. La majoria d’acords, bé és cert que alguns acords
s’han votat PP-UM en contra dels informes tècnics, he de dir
que pocs, però alguns sí. Però la gran majoria se fan d’acord
amb els informes tècnics. Per tant, l’informe tècnic té molta
importància.

Jo veig que no volen investigar quines conseqüències hagin
pogut tenir els assessoraments i els informes del Sr. Massot. Per
tant, no ho entenc i només arrib a la conclusió final de què el
Sr. Massot no actuava per compte propi, sinó que el Sr. Massot
era el representant del Partit Popular a l’entramat urbanístic de
l’illa de Mallorca. I per això saben que no hi ha sorpreses
perquè coneixen quines són les conseqüències i no els interessa
investigar-ho. Jo trobava que tenien una bona ocasió de donar
suport a la proposició no de llei. Vostès m’han xerrat de (...),
d’altres coses i de pocs arguments per no crear aquesta
comissió. Nosaltres insistim que és necessari i per això la
demanam.

Moltes gràcies.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Sr. Presidente?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Una cuestión de orden. Prevé el Reglamento que en el caso
de que algún grupo se vea lesionado en su honor, cualquier
diputado del mismo pueda intervenir por alusiones...

(Remor de veus i petit aldarull)

...en este caso le pido la palabra, pese a los gritos de
desprecio por parte del Grupo Parlamentario Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Me diga, Sr. Diéguez, el motivo.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí se lo diré, el motivo es el siguiente: el Sr. Diputado del
Grupo Parlamentario Popular ha dicho aquí en esta cámara y en
esta tribuna que: (...). Así lo ha dicho, incluso hay algunos que
lo corean...

(Remor de veus)

Es postura de nuestro grupo y de toda persona...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, li don 1 minut.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sobra Sr. Presidente, gracias. Es postura de nuestro grupo
y creemos que de toda persona de bien, que de un atentado
terrorista sólo se benefician los terroristas. Sólo y aquellos que
les corean y les animan. Estos son los que se benefician.
Nuestro grupo no ha estado al lado de los que han animado a
los terroristas, ha estado en el lado de los que han sufrido a los
terroristas, en este lado ha estado. Por eso le pediría al Sr.
Diputado que por favor este tipo de frases se retiraran de lo que
es la intervención, puesto que entendemos que es algo indigno
decir que hay un partido democrático que se beneficia de los
atentados.

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Jo per elegància democràtica retiraré
el poc que he dit, al costat d’allò que ha dit vostè durant 3 anys.
Però li diré que quan jo m’hi referia, no m’estava referint a
aquest grup, m’estava referint al Grup Socialista. Parli vostè
amb el Sr. Zapatero i les seves intervencions múltiples, a qui
dóna suport, com el dóna, quina estratègia i qui en treu profit
i després ens tornarem veure. 

Bon dia tengui.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Preg, per favor, que tot allò que s’ha comentat aquí de l’11-
M, si vostès hi estan d’acord, es retiri del Diari de Sessions.
Estam d’acord, senyors portaveus?

Que es retiri.

Bé, senyores i senyors diputats passam a la votació. Votam.

21 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Per la qual
cosa queda rebutjada aquesta proposició no de llei.

V. SolAlicitud de creació d'una comissió d'investigació,
sobre els motius de l'increment del cost de les carreteres
adjudicades pel Govern de les Illes Balears respecte de les
previsions inicials i les excessives despeses financeres
generades en algunes d'aquestes obres. (Escrit RGE núm.
5818/05, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista).

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la solAlicitud de la creació d’una comissió
d’investigació sobre els motius de l’increment del cost de les
carreteres adjudicades pel Govern de les Illes Balears respecte
de les previsions inicials i les excessives despeses financeres,
generades en algunes d’aquestes obres. RGE núm. 5818/05
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presentat pel Grup PSM-Entesa Nacionalista. Per defensar
aquesta proposició no de llei té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. L’actual
Govern, just després de la seva presa de possessió, va iniciar
allò que tant desitjava, la transformació de Mallorca i
d’Eivissa, amb uns projectes faraònics d’autopistes i autovies.
Aquesta era la primera passa imprescindible per poder arribar
finalment als seus objectius. Les carreteres i les autopistes
dissenyades pel Govern de’n Jaume Matas no responen a la
necessitat de donar més seguretat, ni de millorar els
desplaçaments dels ciutadans per les nostres Illes. Les
autopistes del Sr. Matas s’han construït per poder incrementar
els desplaçaments, per poder posar més cotxes en circulació.
Mentre que el Sr. Font recomana que per combatre el canvi
climàtic no ens posem corbata, la Sra. Cabrer fomenta
l’augment d’emissions a l’atmosfera, contribuint a accelerar
aquest canvi climàtic, asfaltant 1.700 hectàrees de sòl agrari i
forestal. El greu impacte ambiental d’aquestes autopistes
sobredimensionades ve acompanyat també d’un gran impacte
territorial que no ha acabat. Un impacte territorial que el Partit
Popular no només no vol aturar, sinó que pretén incrementar
accelerant la creació d’urbanitzacions i encimentat fins a límits
insospitables. 

A més de l’impacte ambiental i urbanístic, han provocat
també una greu hipoteca per a les arques de la comunitat. Una
hipoteca que posa en perill els serveis essencials per a la
qualitat de vida d’aquestes Illes. Una hipoteca que pesarà sobre
els futurs governs d’aquesta comunitat, però sobretot sobre els
ciutadans i ciutadanes d’aquestes Illes. Les autopistes i les
carreteres de’n Jaume Matas surten cares, molt cares. Si el preu
de licitació ja és prou elevat, el cost total arriba a espantar. Els
increments respecte les previsions inicials són espectaculars,
arriben fins al 20% del preu del contracte signat amb les
empreses, en les obres de carreteres no incloses en el conveni
signat amb l’Estat. El cost de les obres incloses en el conveni
signat dia 12 de març del 2004, dos dies abans de les eleccions,
han sofert uns increments impensables. El cost previst del
conveni s’arriba a multiplicar per 2, per 4 i per 56; 56 vegades
més arriben a costar les carreteres del Govern del Sr. Matas i de
la Sra. Cabrer i encara no sabem per què.

Sabem perquè es fan les autopistes, per poder fer més
urbanitzacions. Sabem perquè es fan com es fan, per evitar
passar per les finques de segons quins propietaris. Però no
sabem per què els costos s’han disparat respecte de les
quantitats previstes inicialment, sobretot de les previstes en el
conveni signat amb l’Estat. Ni sabem per què a la majoria, una
vegada pràcticament acabades, s’hi han afegit complementaris
que incrementen el preu signat del contracte amb els
adjudicataris de les obres. Per això hem presentat aquesta
solAlicitud de creació d’una comissió d’investigació, perquè els
ciutadans tenen dret a saber-ho. Els ciutadans tenen dret a saber
si els recursos públics estan ben administrats. Els ciutadans
tenen dret a saber per què de totes les irregularitats detectades
també per la Sindicatura de Comptes. A més dels dubtes de què
ens han arribat a costar les carreteres de’n Jaume Matas, la
Sindicatura de Comptes ha detectat també irregularitats en els

contractes. Per tant, és bo, és necessari crear una comissió
parlamentària que aclareixi tots aquests aspectes no gaire clars.

I quins són aquests aspectes? Facem una volta per aquestes
carreteres. Autopista s’Arenal-Llucmajor, la primera que se
posà en marxa i la primera demostració de la prepotència
destructora del territori que ens havia arribat. L’autopista
s’Arenal-Llucmajor té fins i tot sortides que pràcticament no
duen enlloc. Les obres s’adjudicaren per concurs amb un preu
més baix que el de la licitació, en principi a nivell de gestió-
contracte no hi havia res a dir. Però en el gener d’enguany,
2007, un any i mig després de ser inaugurat surt publicat en el
BOIB l’adjudicació d’un complementari a les obres ja fetes per
més d’1 milió d’euros i no sabem per què. A la variant de
Llucmajor, variant que més que treure el trànsit de dins el
poble, allò que fa és allunyar els possibles visitants, també
s’adjudicà per un preu una mica inferior que el de licitació,
però al final també ha tengut un complementari de prop de 5
milions d’euros i que ha fet pujar el seu cost inicial en més d’un
18% i tampoc sabem per què. 

Segons la Sindicatura de Comptes, la modificació no respon
ni a necessitats noves, ni a causes imprevistes, sinó que denota
una manca de previsió a l’hora de tramitar l’expedient original.
Però la Sindicatura encara esmenta més deficiències, falten
informes, cronologia d’actuacions incoherent amb la normativa,
anomalies en el compliment de terminis, deficiències en
l’execució, certificacions amb remissions de preus. Per què?
Manca de previsió en un Govern de professionals? O temeritat
del Govern de tirar endavant a qualsevol preu? Una manca de
previsió que costa prop de 5 milions d’euros és una temeritat.
I encara podríem donar per bo que és una manca de previsió si
només hagués passat això en un o dos expedients. Però passa
en molts, en massa expedients.

La ronda sud de Ciutadella, el seu complementari arriba al
20% del cost del projecte, justament el límit màxim que permet
la llei. La Llei de contractes per res del món permet
complementaris per més d’un 20%. La de Ciutadella hi arriba.
La travessia d’Inca no té increments, és cert, de moment no ens
consta. Però la Sindicatura de Comptes hi ha detectat
deficiències, com per exemple en la valoració de les ofertes es
dóna puntuacions diferents en matèries iguals. Ens agradaria
saber per què se puntua de forma diferent coses iguals a
projectes presentats per diferents persones.

Al desdoblament Inca-Sa Pobla els 40,5 milions d’euros del
preu que costava en el conveni signat amb l’Estat, es
converteixen en més de 49 a l’hora d’adjudicar les obres. Però
després encara s’incrementa amb un complementari de 5,6
milions d’euros més, arribant a un cost final, de moment, de
més de 55 milions d’euros. El tercer carril d’Inca, el cost final
arriba al 45% de les previsions inicials en el conveni de
carreteres. Al 30% a la prolongació Palma Nova-Peguera. Al
43,68% a la variant de Son Ferriol. Tots aquests increments i
complementaris necessiten una explicació, aquests i els que
diré ara. La carretera Palma-Valldemossa, Camí dels Reis-
s’Esgleieta amb un complementari de més de 3 milions d’euros,
ha més que duplicat el seu cost inicial, ha passat de 7,9 a més
de 19; més del 141% d’allò que havia previst gastar el Govern.
El túnel de la Mola de Sóller ha quadruplicat el cost previst. La
segona ronda d’Eivissa més del 444%, els 4,3 milions inicials
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s’han convertit en 23,4. El desdoblament d’Eivissa-Sant Antoni
ha passat de 4,7 a 255 milions d’euros, 54 vegades més que el
cost previst inicialment. I el nou accés a l’Aeroport d’Eivissa
encara ho supera, 56 vegades més d’allò que havien firmat en
el conveni amb l’Estat.

I per què tot això? El Partit Popular ens dirà, per a aquests
dos projectes darrers, que pugen tant perquè inclouen el
manteniment per a 25 anys. Però no basta, mantenir 6 o 7
quilòmetres d’autopista no poden costar 8,5 milions d’euros
cada any si fa no fa. No és lògic que per mantenir 6 o 7
quilòmetres d’autopista s’hi destinin 1.414 milions de pessetes.
I necessitam saber per què s’hi destinen. Els ciutadans i
ciutadanes que paguen aquestes quantitats amb els seus imposts
necessiten saber la veritat. La veritat de per què la majoria de
carreteres tenen complementaris en els convenis ja signats amb
els adjudicataris de les obres. La veritat de per què els projectes
inclosos en els convenis de carreteres signats amb l’Estat
presenten espectaculars increments que van des del 30 al 385%
de les autopistes de Mallorca i arriben al 5.554% a les
d’Eivissa. Els ciutadans necessiten saber tota la veritat que
s’amaga darrera les carreteres. La veritat ambiental, la
paisatgística i la territorial la saben. Ara falta esbrinar
l’econòmica. L’hipoteca ambiental, paisatgística, territorial i
econòmica que suposen aquestes carreteres bé se mereixen un
esforç dels representants polítics en aquest Parlament per fer
una investigació en el si d’una comissió.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident Primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Fixació de posició, per part del
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El 12 de
març de 2004, una dia després del major atemptat terrorista
sofert a tot Europa i que va commocionar evidentment el país,
es reuneix el Consell de Ministres a Madrid, Consell de
Ministres que segons diu el Sr. Zaplana posteriorment, és el
Consell de Ministres del Sr. Matas, perquè s’hi aproven
diversos convenis que tenen relació amb solAlicituds del Sr.
Matas. I s’aprova el conveni de carreteres, conveni de
carreteres que és una continuació d’aquell que es va signar
l’any 1998 i l’excusa per fer aquell conveni era l’interès general
d’unes carreteres “que havien d’unir les Illes entre si”. Això
deia el conveni de carreteres del 98. Bé, aquest 12 de març es
celebra el Consell de Ministres, s’aprova per part del Govern
de Madrid aquest conveni de carreteres i tot i que la signatura
que hi apareix després el 12 de març, tots sabem que la
consellera Cabrer no va anar a Madrid el 12 de març, sinó que
el va signar la setmana següent. Per tant, va signar el conveni
de carreteres amb el ministeri estava en funcions perquè havia
perdut les eleccions generals. 

Bé, aquest conveni té algunes peculiaritats que són realment
sorprenents, la Sra. Mascaró ja ho ha dit, però em centraria
bàsicament en allò que crec que és més espectacular i que són
les autovies de l’illa d’Eivissa i algunes característiques.
Segons el conveni de carreteres de 2004, les obres a fer a l’illa
d’Eivissa ascendien a un poc menys de 13 milions d’euros.
Això és el que estava previst que invertís el Govern Aznar a
l’illa d’Eivissa, no arribava ben bé als 13 milions d’euros. Clar,
això es converteix al final en uns 505 milions d’euros, com ha
dit la Sra. Mascaró, més del 5.000% d’augment. Però bé, si
volen que llevem el peatge a l’ombra i el manteniment i mirem
exclusivament el projecte també l’augment és considerable,
perquè seria superior als 1.500% d’augment. I que ofereix el
Govern Aznar? No arriba a 13 milions i autoritza al Govern
balear a licitar les autovies l’any 2006 la primera, 2008 la
següent, 2010 la tercera de les autovies. Això segurament és
allò que hauria estat disposat a finançar el Sr. Aznar si no
hagués deixat de governar, per sort crec jo no va ser així, de
tenir el Govern a Madrid.

Què passa amb les licitacions que es fan des del Govern
balear? En comptes d’esperar el seu moment, es liciten el 2004
i el 2005. Fins a 5 anys abans del que estava previst en el
conveni. I es liciten també dues d’elles una vegada que el
conveni està resolt pel ministeri, que no existeix el conveni
perquè està resolt. Per tant, és una execució d’unes autovies i
uns pressuposts absolutament desmesurats que pagaran
exclusivament els ciutadans de les Illes Balears, perquè no hi
ha cap possibilitat que el Govern central pagui aquestes
carreteres que s’han fet absolutament al marge de les previsions
del conveni, però fins i tot, quan el conveni ja no existia estava
resolt. Per què aquesta urgència? I per què no la tenien el 12 de
març del 2004? No ho sabem, no s’ha explicat mai. El cert és
que aquesta urgència en acabar les autovies ha fet que no es
respectessin els drets d’aquelles persones, moltes persones que
han perdut les seves propietats en un procés expropiatori
absolutament irregular, per la via d’urgència i allà on molta
gent ha perdut els seus béns, les seves terres, el seu negoci, o el
que és més greu, la seva casa, el seu habitatge habitual i fins a
dia d’avui no han cobrat ni un sol euro. La urgència no estava
justificada, el que signaren amb el ministeri era que les
adjudicacions es farien, fins i tot fora d’aquesta legislatura i el
Govern del Sr. Matas va decidir saltar-se a la torera tot el que
havia signat i fer-ho d’una altra manera.

A més es fa creant una conflictivitat social que no té cap
precedent. Unes mobilitzacions continuades en el temps, com
no s’havien vist mai. Davant d’això, una insensibilitat total i
absoluta i es tiren endavant els projectes, a pesar de l’oposició
tan massiva que hi havia hagut. Però és que hi ha més coses que
mereixen ser investigades. Hi ha trams d’autovia, ho he dit
reiteradament i no veig que es donin per alAludits, que figuren
en dos projectes diferents i que es pressuposta el mateix tram
en dos projectes diferents. Curiosament els executa la mateixa
empresa, però corresponen, ja dic, és el mateix tram i figuren
a dos projectes diferents.

També és sospitós i convindria investigar per quin motiu
aquestes obres s’adjudiquen a empreses que tenen vinculació
sempre a un important dirigent del Partit Popular i que tenen
vinculació amb la consellera de Vies i Obres del Consell
Insular d’Eivissa i Formentera. Per què es beneficien empreses
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molt determinades? Per què s’esquiven les propietats de
determinades empreses i s’arrasen altres propietats? Per què es
fan trams que corresponen a plans parcials privats amb el
pressupost públic d’aquestes adjudicacions? Per què una
determinada autovia, quan arriba al final i passa per davant les
propietats de dirigents de Partit Popular, aquesta autovia es
redueix a les dimensions de la carretera actual?

Per tant, el nostre grup donarà el seu suport, evidentment,
a aquesta solAlicitud de creació de la comissió d’investigació,
la qual crec que, si és constituís, podria servir per aclarir alguns
d’aquests dubtes que deim, la sobtada urgència, saltant-se
absolutament tots els terminis prevists, el motiu d’aquests
augments tan absolutament exagerats que, com dic, van per
damunt del 5.000% d’augment; els beneficis de determinats
empresaris i propietaris i els perjudicis cap a d’altres. Per què
es fan reiterades modificacions reiterades dels projectes que no
se sotmeten a exposició pública? Per què el pressupost
d’aquests trams que he dit, el mateix tram, dues vegades? Per
què no es redueix el pressupost, fins i tot s’ha parlat que
s’augmentaria el pressupost, quan es redueixen les dimensions
d’una autovia perquè arriba allà on hi ha aquestes empreses
vinculades al Partit Popular.

Són realment moltes coses molt sospitoses, de les quals no
s’ha explicat clarament mai, no s’ha explicat el per què de la
urgència, no s’han explicat els motius del traçat, no s’ha
explicat per què es fan peatges a l’ombra, que era una cosa que
no estava evidentment prevista en el conveni de carreteres. I
evidentment és una cosa que té una importància fonamental,
perquè aquest govern inaugurarà no totes les autovies o no tots
els trams, però inaugurarà trams d’autovia i no haurà pagat ni
un sol euro, tot això es trasllada a la propera legislatura, a
l’altra, a l’altra, endeutaments absolutament irresponsables, per
a 25 anys, una vegada que estiguin acabades. Les finances de
la comunitat autònoma una vegada més absolutament
compromeses, hipotecades amb projectes que no tenen un
interès públic, que tenen un impacte territorial absolutament
brutal, que tenen una oposició ciutadana fortíssima i que no
s’ha volgut escoltar. Però, això sí, beneficis molt difícils
d’explicar per determinades empreses, tot això s’hauria
d’aclarir amb la comissió d’investigació.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Després de la claríssima demostració d’allunyament del més
mínim esperit democràtic, demostrat pel diputat del Grup
Popular en el punt anterior, passem ara a un altre punt no
menys escandalós. Com ja s’ha pogut comprovar avui mateix,
aquest mateix matí, la hipocresia política de la Conselleria
d’Obres Públiques no té límit, la capacitat de mentir i
d’enganyar és indefinida i la manipulació partidista, fins i tot
dels actes judicials, també és més que evident; però com que ja
està, crec, tot el món tan acostumat a sentir tantes barbaritats i

tantes mentides d’aquesta conselleria i d’aquest govern, jo crec
que ja ningú se’ls creu i ningú els fa cas.

Però passem al punt concret que ens ocupa, és l’escàndol
del finançament de les carreteres. I hem de fer una mica
d’història, perquè tot parteix de dos muntatges polítics que
cerquen un objectiu molt clar, però el segon ve forçat per la
impossibilitat d’executar el primer. El primer muntatge passava
pel conveni aquell famós al qual ja s’han referit altres diputats
que se signa el 12 de març del 2004; un conveni signat entre
dos governs del Partit Popular i on quedava molt clar que no hi
hauria cap problema, ni en aquell moment ni més endavant
perquè es resolgués qualsevol situació que fos crítica per a un
o per l’altre, entre ells, com que tots eren del mateix partit, ja
s’ho arreglarien. Però clar, dos dies després, salta la sorpresa,
el Partit Popular perd el govern a Madrid i veu que com se li
tomba tot el castell que havia muntat, i què comença allà?
Llavors comença realment la manipulació descarada de tot
aquest entramat que hi ha entorn de les carreteres, de les
autovies i de les autopistes; un nou escenari on comencen per
manipular, abans d’abandonar el govern, és a dir, amb un
govern en funcions manipulen el conveni que havien signat
inicialment i incrementen i passen l’encomana de gestió
pràcticament a tots els projectes que hi havia en aquell conveni,
quasi a tots, i dic que el passen perquè inicialment no era
aquesta encomana per a tots els projectes que llavors,
concretament, el dia 5 d’abril, com dic, amb un govern en
funcions vostès ho varen fer. I per què ho varen fer? Doncs,
perquè sabien que aquesta era la millor manera de causar
problemes, que sabien que aquesta era la millor manera
d’adaptar i manipular aquell conveni als seus interessos de
partit. I així ho feren, incomplint amb això, una vegada rera
l’altra, totes i cadascuna de les clàusules d’aquest conveni; fins
que forçaren que el ministeri -tard des del meu punt de vista-
decidís resoldre aquest conveni definitivament.

Però clar, com que no tots som iguals, aquest govern
socialista va resoldre un conveni i va oferir-ne un altre, un
conveni nou amb carreteres per un import de 569 milions
d’euros; que, evidentment, aquest conveni també va ser criticat
pel Partit Popular, sorprenentment ells que, entre dos governs
del seu propi partit, només havien aconseguit renovar un
conveni per 241 milions, resulta que critiquen quan se n’ofereix
un de 569. Inexplicable, inexplicable! I ens preguntam per què?

I per què feia referència a aquest nou conveni ofert? Perquè
aquí potser començar a partir la clau que permet explicar de
qualque manera o intuir per on van els tirs; perquè en aquest
conveni s’ofereixen, entre d’altres coses, 123 milions per a
l’execució dels dos projectes més polèmics d’autovia de tota la
comunitat autònoma: l’autovia a Sant Antoni i l’autovia a
l’aeroport, totes dues a l’illa d’Eivissa. I què fa el Govern del
Partit Popular? Renuncia a aquests 123 milions. Per què hi
renuncia? Perquè hi havia una sola condició, una sola condició,
i era que aquests dos projectes, amb aquests imports, perquè hi
havia, repetesc, 123 milions per executar aquests dos projectes,
s’havien de consensuar i que de cap manera podien ser els
macroprojectes innecessaris i exagerats que s’havien redactat
per part del Partit Popular, aquesta era l’única condició. Es
volia resoldre el problema de trànsit? Sí. Es volia incrementar
la seguretat de la infraestructura viària? Sí. Què no es volia?
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Fer allò que no fa falta, fer allò que no fa falta i que moltíssima
gent no volia, aquests dos projectes.

I dic això perquè, com veim, aquí comença tota, una mica,
la polèmica. Anem a aquests convenis que es varen resoldre, a
aquests dos projectes en concret, perquè és cridaner el que
passa amb aquests dos projectes. En el conveni aquests dos 9
milions d’euros. Redactats els projectes per part del Govern,
passam a 130 milions d’euros, i una vegada que s’adjudica
passen a 482 milions d’euros. Qualsevol diria que és una
correlació lògica, però no crec que sigui gaire lògic passar de
9 a 482, amb el mateix projecte. I clar, quan un ho critica surt
la consellera dient que no sap què es critica perquè aquests dos
projectes estan redactats i, per tant, perfectament justificats, per
experts i tècnics. No ho posam en dubte, la pregunta que ens
feim és si el conveni anterior, aquest de 12 de març, l’havien
redactat els més inútils dels dos govern que el varen firmar,
perquè si no ningú ho entén, si això està tan bé què va passar
amb aquell conveni? I aquesta cançoneta, que també estam
cansats de sentir, que els convenis s’han de fer perquè no es pot
assegurar quin serà l’import definitiu i final dels projectes, per
tant són una aproximació, és que ni tan sols s’hi aproximaren.
I queda demostrat, perquè en els nous convenis que estan a
punt de signar els consells amb el ministeri queda clar que els
projectes que s’inclouran en aquest conveni es fan pel
pressupost real d’execució, no per aventures innecessàries. Per
tant, queda molt clar que aquella excusa no servia. Quina és
l’explicació? La trobam a l’adjudicació, en aquests 482
milions, perquè si anam a veure sobretot els adjudicataris
veurem, llavors, que sí que se justifica que no siguin 9 i se
justifica que siguin 482, perquè qui treu el benefici és qui és, no
és qualsevol. Però ara tornarem a parlar d’aquest fet.

Anem al tema que ha servit també de justificació d’aquest
import de 482 milions d’euros, perquè diuen, clar, però és que
aquí hi ha inclòs el manteniment per a 25 anys d’aquests dos
projectes. Si no ho record malament, el diputat que en aquells
moments hi havia, el Sr. Sampol, ja va fer els números i crec
que varen ser molt clarets i molt concrets, i va quedar
demostrat que era absolutament innecessari fer l’operació que
havien muntat, però que, amb el que havien fet, restaven només
per a manteniment més de 300 milions d’euros, això significava
més de 12 milions d’euros anuals per a manteniment de 18
quilòmetres d’autovia; 18 quilòmetres d’autovia, això fa que
anualment, cada any es gasti, aquest govern es gastarà 115
milions de pessetes, 700.000 euros per quilòmetre, per al
manteniment d’aquests 18 quilòmetres. Vostès me diran si això
és o no és un escàndol, jo crec que sí.

Però tot l’interès, la justificació d’aquestes diferències
pressupostàries queda clarament reduït a la necessitat
d’adjudicar-ho a qualcú en concret perquè s’incrementin els
beneficis empresarials de qualcú en concret, res més. Perquè,
amb aquest objectiu, s’adapten els pressuposts, se’ns diu a més
que fan túnels, falsos túnels, que els intenten justificar perquè
diuen que són més segurs; però jo me pregunt: quina necessitat
tenen d’aquest fals túnel quan resulta que ara el que tendrem
amb aquests falsos túnels serà carretera per dins el túnel i
carretera per damunt el túnel?, pregunt jo. Per fer això, per què
feim túnel, deixem-ho tot per dalt i no ens costa tant de
finançament, no costa tan car aquest projecte. Però no, per
qualque motiu s’ha de fer carretera dalt i baix i a més

incrementar el pressupost, les trinxeres aquestes que ens han
colAlocat amb aquest projecte per anar a l’aeroport d’Eivissa.
Sis quilòmetres de canal, que no sabem perquè servirà; vostès
també ho han intentat justificar dient que aquests projectes
serviran per donar cabuda al transport públic. I jo em pregunt:
qualcú me vol dir com s’aprofitarà aquest canal de sis
quilòmetres per a transport públic? Per què passaran per allà els
autobusos que van a l’aeroport i que s’han d’aturar als diferents
barris per donar servei, es farà així, passaran per allà baixa,
com treuran els usuaris del transport públic, amb cordes, amb
helicòpters? No ho sabem molt bé. Jo crec que també és un
argument ridícul el que fan.

I acaben demostrant que manipulen aquests projectes
convenientment perquè treguin els seus el màxim benefici i no
se’ls perjudiqui en cap cas. I queda clar que, com que s’havia
d’adjudicar a uns empresaris concrets per treure un benefici en
concret, feia falta que el model que s’adjudicàs fos el més
complicat possible i, pressupostàriament, el més car possible,
perquè amb un model més senzill, que és possible, i que
exactament igual hagués servit per solucionar els problemes de
seguretat, per dotar de més fluïdesa el trànsit dels vehicles
privats, per millorar en alguns casos el transport públic,
s’hagués pogut fer amb projectes més senzills, però clar, no
costaven 482 milions d’euros. Aquests 482 eren necessaris per
omplir les butxaques de qualcú, no per defensar l’interès
general.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Si fa no
fa un debat molt semblant ja es va substanciar en aquesta
cambra dia 6 de juny, a una moció on el Sr. Sampol va demanar
una comissió d’investigació per indagar, primer, l’augment dels
projectes d’Eivissa a Sant Antoni i del nou accés a l’aeroport
d’Eivissa, i segon, el sistema de finançament, el peatge a
l’ombra, que, segons els seus detractors, inflava
considerablement el cost final dels dos projectes. Bé, dit això,
me podria aturar aquí, remetre-los a l’acta i donar per acabat el
debat, almanco per no sofrir la síndrome de Bill Murray, en
aquella pelAlícula Atrapado en el tiempo, allà on Andie
Mcdowell el rescata, princesa postmoderna que el rescata
d’aquest mal son, però no ho faré.

És evident que una part important dels arguments que jo
donaré avui, per intentar-los convèncer una altra vegada, ja la
vaig donar el passat dia 6 de juny, però així mateix aportaré un
element comparatiu que demostra, un pic més, que amb tot
l’enrenou, amb tot el trull de les carreteres eivissenques,
mallorquines i menorquines ha prevalgut per damunt de tot una
manca absoluta d’equanimitat. En efecte, veurem que els
mateixos que han posat en dubte el sistema de finançament del
peatge a l’ombra, quan les carreteres les executava el govern
del Partit Popular, no han dit absolutament res quan les
carreteres les executava el Consell de Mallorca, curiós. Quan
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ho fa el PP, llamps i trons; quan ho fa el Consell de Mallorca
tot són aplaudiments, potser qualque diputat, que també és
conseller en el Consell Insular de Mallorca, ens podria explicar
per què; per què aquí venen a criticar el modificat que fa el
Govern quan en el consell no ho han criticat mai? I
efectivament en el consell també es va fer un modificat de 107
milions a 125 milions d’euros per a la carretera Palma-Manacor
i no conec altres detalls d’altres carreteres, allà no es critiquen
però aquí sí.

De la mateixa manera, també, hi hauria d’haver qualque
diputat que també és conseller que ens hauria d’explicar per
què quan en el Ple, de maig de l’any 2004, només es varen
abstenir a un acord on es finançava la Palma-Manacor amb un
peatge a l’ombra? Es varen abstenir, cap crítica, però una
abstenció positiva. També potser, el PSIB-PSOE ens ho hauria
d’explicar, perquè aleshores va votar a favor d’aquest tipus de
finançament per a la Palma-Manacor i al dia d’avui critica
aquest sistema de finançament per a les autopistes o per als
desdoblaments d’Eivissa. Un pic més, per tant, veim com
l’esquerra no està en disposició d’exercir de jutge, perquè no és
equànime, perquè no és coherent i perquè les seves crítiques
estan en funció de qui té davant i no responen al fons de la
qüestió.

Abans, però, de continuar, ja anunciï que el Partit Popular
no votarà a favor de crear cap comissió d’investigació, perquè
entenem que les adjudicacions han estat transparents i
conformes a la legalitat. El Síndic de Comptes pot haver trobat
irregularitats les quals, en tot cas, no posen en dubte el bessó;
un informe, a més, i ho entenem així, que desmenteix les
acusacions que ha rebut la consellera. Creim, per tant, que en
lloc de comissions d’investigació aquí el que fan falta són
classes de coherència, i potser qualque classe de repàs. I per
què? Per una sèrie de raons.

Primera. El peatge a l’ombra és un sistema de finançament
diferit, plurianual que s’utilitza de manera sistemàtica per part
del Ministeri de Foment i per part, com deia, d’altres
institucions, com el Consell Insular de Mallorca, sense que, fins
als moviments antiautopista d’Eivissa, ningú mai no hagués
posat en dubte ni la seva idoneïtat ni la seva legitimitat. Així,
per exemple, el Ministeri de Foment aconsella el peatge a
l’ombra com a un sistema de finançament més, a la pàgina 157,
capítol VIII, del Pla estat d’infraestructures i transports de l’any
2005 per als pròxims quinze anys, de fet Foment executa ara
mateix obres per millorar les autovies més antigues, per valor
de 4.500 milions d’euros, cost real del projecte, a través del
peatge a l’ombra.

Segona. El peatge a l’ombra és un sistema de finançament
que té una certa lògica, ja que, en lloc de ser els usuaris que
paguen directament a la concessionària per transitar per una
autovia pagant el corresponent peatge o bitllet, és
l’administració qui ho paga en lloc dels seus usuaris. Els
usuaris, per tant, ho paguen indirectament, i alerta, ho paguen
a mesura que en gaudeixen. Suposem que les carreteres
d’Eivissa s’haguessin pagat d’un pic, tot d’una, l’any 2005,
haurien estat els contribuents del 2005 els que l’haguessin
pagada sencera i, en canvi, l’haurien gaudida els contribuents
de l’any 2006, 2007 fins a l’any 2030, que no tenen perquè ser
els mateixos contribuents que l’han pagada; aquesta és la

filosofia del peatge a l’ombra. A més, com saben, el peatge a
l’ombra permet un endeutament a l’administració que seria
impossible d’una altra manera, sense vulnerar la Llei
d’estabilitat pressupostària; a cada exercici pressupostari el
Govern computa una sola anualitat, en canvi al Govern li seria
impossible anar-se’n a un banc i obtenir un crèdit al 4% per
obtenir tots els doblers per construir una autovia, ja que això
vulneraria la Llei d’estabilitat pressupostària. Per tant, té una
explicació aquest sistema de peatge a l’ombra.

Tercera. És fals, repetesc, és fals dir que els dos projectes
de carreteres com els d’Eivissa, pressupostats per 130 milions
d’euros l’any 2005, acabaran costant 482 milions d’euros;
aquest tipus d’afirmacions és manipular, és enganar l’opinió
pública, és fals -com ja li vaig repetir al Sr. Sampol dia 6 de
juny passat-, és tan fals com dir que un pis que ara mateix costa
30 milions de pessetes acabarà costant, al seu comprador, qui
ha de fer una hipoteca, 100 milions de pessetes, després de
pagar la hipoteca durant trenta anys. Efectivament, si sumam
totes les mensualitats de la hipoteca durant trenta anys i les
sumam, ens donaran 100 milions de pessetes, però seran
pessetes corrents; per saber el que costa a dia d’avui aquest pis
el que s’ha de fer és sumar totes les anualitats deflactants, les
hi hem de llevar la inflació durant tots aquests anys, les sumam
i veurà com aquest pis de 30 milions de pessetes li costa
aquests 30 milions de pessetes més 20 milions més
d’interessos. Per tant, finalment el cost a dia d’avui són 50
milions de pessetes, no són 100 milions de pessetes.

Exactament passa amb l’accés a l’aeroport d’Eivissa,
pressupost amb 55 milions d’euros l’any 2005, quan diuen:
costarà 221 milions d’euros. Fals, costarà, en euros constants
de l’any 2005, només 100 milions d’euros, de manera que els
costos de manteniment i de finançament, els interessos, perquè
ens entenguem, costaran al Govern 45 milions d’euros, un
poquet més que si el Govern pagàs una hipoteca al banc amb
les mateixes condicions a un 4%. I si a això li afegeixen la
direcció d’obra, la rehabilitació i el manteniment de les
carreteres a explotar, veuran com tampoc la concessionària no
fa tan bon negoci.

Quarta. La consellera, per salvar-se en salut i encara que no
hi està obligada, va fer un concurs per a un estudi
economicofinancer que ens aportàs quin dels mètodes de
finançament era el millor per finançar els dos projectes
d’Eivissa, ja que el Govern no comptava llavors amb doblers,
davant la negativa de Foment d’amollar cap doblers dels dos
convenis anunciats. Ernst & Young va ser qui va guanyar
aquest concurs i ens va aconsellar el peatge a l’ombra. De fet,
les condicions que va imposar el Govern a la concessionària
eren tan poc favorables a les tres concessionàries que es
presentaren, per exemple, a l’adjudicació del nou accés a
l’aeroport d’Eivissa, que dues es varen retirar perquè no es
comprometien a fer tot el volum d’obra previst. Per tant, tan
bon negoci no ho era.

Cinquena. Com s’ha dit, no sabem exactament què ens
costaran finalment les dues carreteres d’Eivissa, perquè això és
funció dels cotxes, del trànsit que hi passi. Fins ara parlam
només de topalls màxims, però és evident que el Govern
sempre s’ha de colAlocar en el pitjor dels escenaris possibles i
per tant ha de fer previsions pressupostàries, i és per això que
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evidentment surten aquestes quantitats damunt el BOE, però
per res més, sempre costaran menys que les quantitats que aquí
s’estan utilitzant.

I ja per acabar, jo voldria apelAlar, una vegada més, a la
coherència de l’esquerra balear. Per què demanen una comissió
d’investigació en el Parlament quan en un cas molt similar no
n’han demanada cap en el Consell de Mallorca per utilitzar
també un sistema de finançament, com és el peatge a l’ombra
de la carretera Manacor-Palma? En el cas del Consell, a més a
més, i a falta d’un estudi de viabilitat economicofinancer, el
qual no he pogut trobar durant aquests dies, tot apunta que les
condicions són encara més draconianes per a l’administració
que les dues adjudicacions d’Eivissa. I per què dic això?
Comparin: primer, el projecte inicial de la Palma-Manacor
estava pressupostat en 107 milions d’euros, llavors va pujar,
després d’adjudicar-se, a 125 milions d’euros, un modificat allà
on tampoc l’esquerra no va dir absolutament res, un modificat
d’un 18% més. Segon, el Consell, a diferència del Govern a
Eivissa, aporta durant els sis primers anys, de l’any 2005 a
l’any 2010, amb sis anualitats, un total de 37 milions d’euros,
de tal manera que el cost real, grosso modo, per a la
concessionària de la Manacor-Palma és només d’uns 70 milions
d’euros, 107 menys 37. Aquestes aportacions són a part del
retorn del peatge a l’ombra que serà en funció del volum de
trànsit. Tercera, la concessió de la Palma-Manacor no és de 25
anys, és de 30 anys. Quarta, el Consell, a diferència del Govern
a Eivissa, paga un tant fix anual per al manteniment i
conservació que en trenta anys suposen quasi 23 milions
d’euros corrents.

A tot això li hem de sumar el peatge a l’ombra pròpiament
dit, durant 30 anys, que haurà de pagar el Consell, any a any,
pel volum de trànsit. No he pogut aconseguir l’estudi de
viabilitat, com he dit abans, però, a partir de les dades de trànsit
previstes a l’any 2007, 2010 i 2036, que sí he pogut aconseguir,
he pogut fer una interpolació lineal, i el Consell, sumant les 30
anualitats, aportarà prop de 280 milions d’euros corrents en
concepte de peatge. Sumin, sumin, vagin sumant. Però, a més
a més, no acaba aquí la cosa, el Consell bonificarà aquestes
anualitats, aquests 280 milions d’euros corrents fins a un 6%,
en cas que es baixi l’índex de sinistralitat, entre altres coses la
raó per la qual va ser reformada la carretera.

És a dir, en què a dia d’avui no sapiguem què ens costarà la
Palma-Manacor, haurem d’esperar les liquidacions dels
pròxims 30 anys, el cert de les condicions d’adjudicació
semblen a priori molt més avantatjoses per a la concessionària
que no en el cas d’Eivissa. I la pregunta és: per què l’esquerra
no ha piulat? Per què serà? Moltes gràcies.

(Petit aldarull i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula? Hble.
Sra. Mascaró, té vostè la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Per què l’esquerra no ha
piulat? Perquè piula allà on toca i els temes del Consell es fan

en el Consell, però vostè mateix es contradiu, els percentatges
d’increment que ens ha donat de la carretera Palma-Manacor
res tenen a veure amb els que jo li he parlat avui, res hi tenen
a veure. Sí, 5.554%, Sr. Font, 5.554%? Les que estan en
conveni de carreteres la que el té més baix, un 181%
l’increment, Sr. Font? És així, Sr. Font? Són així els increments
de les carreteres que fa el Consell? La Palma-Manacor té
aquests increments, Sr. Font? No, no els té, Sr. Font, per tant,
per això demanam una comissió d’investigació, la demanam
per això i per moltes coses.

Bé, en primer lloc, he d’agrair el suport d’Esquerra Unida
i Els Verds i del Partit Socialista a la creació d’aquesta
comissió i, evidentment, com que amb vostès no hi ha hagut
contradiccions, contestaré, aprofitaré el temps per contestar al
portaveu del Partit Popular.

Diu el portaveu que bastava remetre’s a l’acta anterior. A
l’acta anterior, Sr. Font, si se l’ha mirada, només parlàvem de
dues autopistes i no parlàvem d’increments de complementaris,
ni d’informes de la Sindicatura de Comptes. Per tant, hi ha molt
més del que es va demanar a aquell moment. Manca absoluta
d’equanimitat, manca absoluta d’equanimitat. Resulta que
nosaltres estam en contra del peatge a l’ombra. Vostè no entén
res. Ningú no ha dit que estava en contra del peatge a l’ombra,
del que estam en contra és que els peatges serveixin per repartir
doblers a l’ombra. És en contra d’això que estam, Sr. Font, que
és el que pareix que s’està fent amb aquestes carreteres. 

(Petit aldarull a la sala)

I si vostès realment creguessin que no és així com nosaltres
ho sospitam, no tendrien cap problema, ens crearien la
comissió, entaforarien tots els papers allà damunt i mirau-nos-
ho, però no ho voleu, no ho voleu. Si fins i tot la Sindicatura de
Comptes es queixa que no ha pogut veure tots els informes, què
més ens han d’anar a donar a nosaltres?

Per tant, és que vostès no ho volen dir, perquè no els
interessa que sapiguem realment el perquè de tot l’envitricollat.
Diu que l’informe de la Sindicatura de Comptes dóna la raó a
la consellera: “El pressupost de licitació no està detallat en tots
els seus components, l’informe de supervisió del projecte
d’obres no esmenta expressament tots els requisits exigits a
l’article 128 del text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques. Consta un segon informe en
deficiències significatives, però així i tot es proposa la seva
aprovació. No està acreditada la necessitat d’interès públic
exigida per llei per introduir modificacions en el preu una
vegada signat el contracte”. I vostè diu que això és donar la raó
a la consellera. Per tant, vostè em dóna la raó a mi, la
consellera fa les coses molt mal fetes. Molt mal fetes, molt
però. 

Això és un sistema per permetre l’endeutament i, per què es
necessita endeutar, el Govern, si les carreteres les fa? Permetre
l’endeutament, de què? A les carreteres, ja n’hi ha, de deute a
les carreteres, i encara més. El que passa és que el Govern i
aquesta comunitat s’està endeutant no amb qui hauria, amb els
bancs, s’està endeutant amb certes empreses a les quals ja
devien favors anteriors. Aquest és el gran problema. Permet a
segons qui tornar favors a costa d’una hipoteca que pagaran no
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de la seva butxaca, que ja em pareixeria bé, sinó de la de tots
els ciutadans.

Ens ha parlat del concurs de l’estudi economicofinancer i li
record jo també l’acta del debat anterior. Se’n recorda que el
Sr. Sampol ja li va dir aquell dia que la mateixa empresa que ha
fet aquest estudi economicofinancer -que vostè diu que és tan
bo- sobre el sistema de les carreteres, també va dir que
l’ecotaxa era ilAlegal i després els tribunals varen dir que no era
veritat, que sí que era legal. Vull dir, tothom es pot equivocar,
eh? I hi ha exemples que no són realment els bons, bons, bons.

Ja per acabar, perquè això s’ha posat vermell. Vostè no
troba, realment, estrany, vostè i tots els que hi ha aquí dins, que
la primera autopista de totes que s’ha fet, la de Llucmajor, la
que conec més bé de totes, amb un projecte fet pel Govern del
Partit Popular del 1997, que surt a exposició pública en
pessetes, en preus constants, seus i sonants del 1997, aquesta,
el cost final tot i que ha tingut complementari és inferior al de
licitació i el complementari respecte a la licitació només puja
el 3,4%. Per què? Perquè encara no havien fet els negocis amb
ningú. Era l’autopista i res més perquè el Partit Popular de
Llucmajor volia l’autopista i res més. No havien tingut temps
de fer més negocis amb més gent. 

Per tant, pensi, pensi per què de l’Arenal a Llucmajor amb
un projecte redactat amb preus del 1997...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Mascaró, per favor.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

... el preu final només puja el 3,47%, i el tram, per exemple,
del Camí dels Reis a l’Esgleieta puja prop del 200%. Crec que
només això ja es mereix asseure’ns a mirar papers. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. 

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Esperarem. Sra. Abascal no es preocupi, que si no li
funciona el sistema de votació, vostè digui’m què vota i ho
tendrem en compte, eh?

Senyores i senyors diputats, passam a votació.

Disculpau. Ha votat afirmativament, no és ver?

Idò, 22 vots a favor i 28 en contra.

Senyores i senyors diputats, s’aixeca la sessió.
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