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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió plenària
del dia 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. 694/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a quiròfans de Can Misses.

Primera pregunta, RGE núm. 694/07, ajornada a la sessió
anterior, relativa a quiròfans de Can Misses, que formula la
diputada Sra. Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Señoras diputadas, señores
diputados, Sra. Consellera, el año pasado en esta misma sala
usted se comprometió a que en el mes de julio del 2006 se
iniciarían las obras de la reforma de los quirófanos del Hospital
de Can Misses. Han pasado ocho meses, y a pesar del

comunicado que usted o desde su conselleria se emitió la
semana pasada diciendo que al día siguiente se iban a iniciar las
obras en el Hospital de Can Misses -porque como usted sabía
que se le iba a hacer esta pregunta rápidamente quiso salir al
paso del retraso de las mismas-, le puedo asegurar que a día de
hoy dichas obras en el Hospital de Can Misses no se han
iniciado, lo único que se ha hecho es que han venido unos
técnicos a ver y a mirar cómo está la situación para que
comiencen las obras, pero a día de hoy, insisto, dichas obras no
se han iniciado. Por esto. Sra. Consellera, le pregunto. ¿En qué
fecha, en qué día concreto se van a iniciar las obras de la
reforma de los quirófanos del Hospital de Can Misses? 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut i Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):
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Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Diputada, idò les obres han començat. El problema, quin és? El
problema és que encara no tenim la llicència municipal, cosa
que li agrairé molt, a més, si anima el seu company de
l’ajuntament perquè faci via en aquesta tramitació. 

Però en qualsevol cas vostè..., bé, anava a dir que vostè sap,
però no ho sabrà perquè totes les obres previstes a l’àrea de
salut d’Eivissa i Formentera en el temps del pacte varen quedar
aturades i ara, afortunadament, s’han posat en marxa, però totes
les obres tenen uns preliminars. En aquests moments,
efectivament s’han començat les obres en el sentit que ja s’han
començat a preparar els espais per tal que tot d’una que
tinguem la llicència municipal puguem començar les obres, que
supòs que és a això que vostè es refereix, a començar a
executar materialment, però són molt necessaris els preliminars
que s’estan fent en aquests moments i per això deim que ja
s’han començat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada. 

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sra. Consellera, ya me extrañaba que no le echaran la culpa
al Ayuntamiento de Ibiza de que usted no haya comenzado las
obras cuando, cuando tenían que haberse iniciado. Le recuerdo
que usted dijo que empezarían en julio, ha tardado cuatro años,
ha tardado cuatro años para que dichas obras, teóricamente se
inicien, cosa que a día de hoy de momento han ido unos
técnicos a ver cómo está la situación. Insisto, pero las obras no
han comenzado.

Por cierto, Sra. Consellera, supongo que mantendrá y tendrá
un sistema de vigilancia y de control porque resulta que según
la excusa de ustedes para construir el Hospital de Son Espases
es que no se podían ampliar determinadas zonas o los
quirófanos por el riesgo de infecciones y resulta que en Can
Misses sí que se pueden hacer estas obras. Supongo que ustedes
tendrán un plan específico de seguridad por el riesgo que puede
haber de infecciones cuando se lleven a cabo las obras de los
quirófanos. 

Pero, Sra. Consellera, usted solamente se ha dedicado a
hacer grandes anuncios con respecto a Ibiza. Ha tardado más de
un año, más de un año en comprar un mamógrafo y mientras
tanto, qué curioso!, las mamografías se llevaban a cabo en una
clínica privada, pero es que a día de hoy, Sra. Consellera, por
no haber no hay ni endocrino, no hay ni un endocrino y los
pacientes tienen las listas cerradas y no se les puede atender
porque el endocrino, el único que había se ha venido a Inca. 

Eso es lo único que ha hecho respecto al Hospital de Can
Misses, retraso en todas las obras, retraso y falta de
especialistas y sobre todo querer anunciar muchas cosas en los
medios de comunicación, pero su gestión en un hospital, que
además a día de hoy no tienen ni el informe famoso de
ampliación de las obras. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la Sra.
Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, vostè fa un totum
revolutum per criticar la gestió del Govern. Com pot dir vostè
que aquest govern no ha apostat per la sanitat pública de la
gerència de l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera, si ha fet un
hospital a Formentera, si ha fet totes les inversions necessàries?
L’aparell d’ecografies efectivament es va comprar perquè es va
espenyar i no es lliura l’endemà ni s’instalAla l’endemà, s’estan
fent centres sanitaris...

Sra. Abascal, jo crec que ja a aquestes alçades dir que
aquest govern no aposta per a la sanitat pública amb un pla
d’infraestructures amb tres nous hospitals, amb l’Hospital de
Son Dureta ja començat, amb les inversions que s’han fet a
atenció primària, amb les noves prestacions que s’han posat en
marxa, sona a riure. Efectivament és complicat fer l’obra de
quiròfans a l’Hospital de Can Misses i sempre ho he dit, aquí
mateix i moltes vegades, perquè sempre em demana el mateix
i sempre dic que l’obra més complicada, tot i que feim quatre
nous hospitals o hem fet quatre nous hospitals, és la reforma del
bloc quirúrgic de Can Misses perquè hem de compaginar
l’activitat assistencial amb l’execució de la reforma i això dur
un perill, un perill o un risc d’aspergillus i d’altres motivacions
sobretot molèsties als usuaris. 

Precisament el que estam fent, juntament amb els
professionals de l’hospital, amb la gerència i amb els equips
tècnics és programar aquestes execucions, aquestes obres dels
quiròfans per evitar primer, derivar a la privada el màxim
possible, segon, evitar les molèsties i tercer, fer-ho amb la
màxima seguretat. 

Però, Sra. Abascal, li puc dir que ja han començat i que
estam pendents de la llicència municipal de Vila li agradi o no
li agradi. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera, moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 746/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions de la Fundació d'ajuda a la
reinserció.

Segona pregunta, RGE núm 746/07, relativa a actuacions de
la Fundació d’ajuda per a la reinserció, que formula la diputada
Sra. Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller d’Interior, ens podria explicar quin és el balanç de les
actuacions duites a terme per part de la Fundació d’ajuda a la
reinserció en relació amb els treballs en benefici de la
comunitat?
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sr. President. Señoras y señores diputados, Sra.
Diputada, mire usted, la Fundación de ayuda para la reinserción
es un instrumento, es una fundación que ha hecho el Govern de
les Illes Balears y que en colaboración con el Ministerio del
Interior a través de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias está desarrollado una labor pionera en España.
Una labor pionera de colaboración con el ministerio y con
instituciones penitenciarias para poder ayudar a la
rehabilitación de personas y al cumplimiento de penas de
personas que sin esta fundación no sería posible. 

El pasado año 2006 han sido 729 las personas que han
redimido sus penas a través de la fundación o han iniciado esa
redención de penas, de ellas han sido 688 hombres y 41
mujeres. Por distribución territorial han sido 448 en Palma, 125
en Manacor, 64 en Inca, 42 en Menorca y 50 en Ibiza y
Formentera.

En cuanto al grado de cumplimiento, mire usted, de estos
729 personas, 158 ya la han cumplido o la cumplieron el año
2006; 86 se encontraban en trámite de concluirlas, estaban en
ejecución de condena; 363 estaban iniciando el procedimiento
para poder cumplirla, es un procedimiento digamos que es
laborioso porque hay que compaginar la vida ordinaria con el
cumplimiento de esta pena; y 122 estaban en búsqueda porque
no se habían presentado a cumplir esta condena.

La naturaleza de estas penas que se realizan en beneficio de
la comunidad, que a través de la Fundación de ayuda para la
reinserción se van a seguir cumpliendo, son diversas, desde
mantenimiento y instalaciones de interés social a
acompañamiento a personal discapacitado, apoyo a limpieza
viaria, apoyo a jardinería y parques públicos, mantenimiento
del patrimonio histórico, asistencia a personas mayores con el
carnet de ayuda social, y en este trabajo contamos con la
colaboración de 46 municipios además de numerosas
instituciones y organismos que colaboran en esta función. 

Muchas gracias.

I.3) Pregunta RGE núm. 747/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traspàs de l'Administració de Justícia a les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Tercera pregunta, RGE núm 747/07, relativa a traspàs de
competències de l’Administració de Justícia a les Illes Balears,
que formula el diputat Sr. Miquel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, fa poc hem pogut assistir a un canvi de persona a la
cartera del Ministeri de Justícia, és cert que a ningú no l’ha
deixat indiferent aquest canvi de membre o de titular del
ministeri, més que res pel passat controvertit professional
d’aquesta persona. Davant un expectant traspàs de
competències en aquesta comunitat autònoma en matèria de
Justícia, al Partit Popular li preocupa aquesta qüestió, per
aquesta raó li voldríem formular la següent pregunta, quina és
la situació actual del procés de traspàs de competències de
l’Administració de Justícia a les Illes Balears per part de l’Estat
després del canvi de titular al Ministeri de Justícia?

Moltes gràcies.

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, president. El 13 de novembre, fa ara gairebé quasi
quatre mesos, vaig visitar acompanyada del conseller d’Interior
el ministre de Justícia, aleshores López Aguilar. Li vaig
explicar i li vaig lliurar un estudi que havia estat consensuat
amb la Sala de Govern del TSJ, amb la Fiscalia, amb el
ColAlegi d’Advocats, Graduats Socials i Procuradors, amb els
sindicats i amb els comitès d’empresa. Aquest estudi situa la
Justícia a les Illes Balears en una situació d’emergència
nacional, parla d’uns jutjats a Eivissa on hi ha, idò, inundacions
a la part baixa, que ha fet que hi hagi vaga del personal durant
molt de temps; parla d’uns jutjats a Inca dispersos que fallen en
la seguretat i en la salut i en la falta de manteniment i en la
neteja; parla també que a Inca no hi ha prevenció d’incendis ni
alarmes i fallen els sistemes de seguretat; parla aquest estudi
que a Manacor, a més de la dispersió, hi ha un greu risc per a
la salut i la seguretat de les persones, textualment diu l’estudi:
“la insalubridad es general en todo el edificio, se viene
procediendo a la continua desinfección y desratización, la
existencia del cableado de ordenadores y de electricidad por
las distintas estancias provoca continuos calambres en el
personal y en los ciudadanos. Asimismo se caen las estanterías
y los equipos informáticos desprenden olores que dificultan la
respiración del personal.” No té menys sort el jutjat de Maó,
dispers, un tros del jutjat és al polígon industrial, no té dipòsit
de detinguts, falten serveis per tots els equips psicoassistencials
i així podríem seguir amb Ciutadella on hi ha perill de
despreniments. Més a més dos interpretes per a tota l’illa, falten
equips psicosocials, no hi ha servei de transport, ... 

Per tant, vaig plantejar això al Sr. Ministre, la resposta del
Sr. Ministre va ser vuelva usted mañana, no invertirem més del
que invertim a la resta d’Espanya, continuarem tenint caigudes
de prestatgeries i una situació de l’Administració de Justícia
lamentable. M’he adreçat ara fa uns dies un altra vegada al nou
ministre, el Sr. Bermejo, i li he dit que les Illes Balears,
governades per un partit que no és el seu, mereixen, perquè és
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el pol de la democràcia una justícia de primera, no una justícia
tercermundista com tenim, esper la seva resposta.

Gràcies, Sr. President.

I.4) Pregunta RGE núm. 748/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a obertura i posada en marxa de tres nous hospitals
a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Quarta pregunta, RGE núm. 748/07, relativa a obertura i
posada en marxa de tres nous hospitals a les Illes Balears, que
formula el diputat. Sr. Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sra. Consellera, aquesta pregunta serà un honor per a vostè
contestar-la perquè mai més cap altra consellera d’aquesta
comunitat no podrà respondre una pregunta com aquesta,
perquè mai més no es tornaran obrir tres hospitals nous en una
única legislatura. Entenc que hi ha gent a qui això molesta, però
a nosaltres ens agradaria saber quin és el balanç que fa la
consellera de Salut i Consum de la recent obertura i posada en
marxa dels tres nous hospitals de les Illes Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut i Consum.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Munar, efectivament vostè
que precisament és del sector sanitari sap la importància que té
el Pla d’infraestructures que ha posat en marxa el Govern a
aquesta legislatura. Efectivament, no crec que hi hagi cap altre
govern que pugui posar en marxa tres nous hospitals, en
funcionament, i després les obres del nou hospital de
referència, el nou hospital de Son Dureta. Òbviament la meva
valoració és que és un fet històric que a més afectarà tota la
població, lògicament, però també i específicament pels tres
nous hospitals que han entrat en funcionament, l’Hospital de
Formentera, l’Hospital Comarcal d’Inca i l’Hospital Mateu
Orfila a Menorca, a més de 220.000 persones, ciutadans de les
nostres illes que veuran millorada la seva atenció sanitària.

El Govern jo crec que amb aquesta actuació demostra la
gran aposta per la sanitat pública, tot i que sempre tenim la
mateixa crítica, que si defensam la sanitat privada, que si
afavorim els interessos privats... i de l’únic que ens ocupam és
precisament de millorar la salut i l’atenció sanitària al ciutadà.
Jo crec que més prova que aquesta, la d’incrementar el
pressupost de sanitat a aquesta legislatura un 60% i dur
endavant aquest pla d’infraestructures, repetesc, amb tres nous
hospitals i un que està en construcció demostram aquesta gran
aposta, aquesta gran aposta del president per a la sanitat pública
de les nostres illes. 

Per tant, continuarem endavant, tot i que efectivament idò,
no es pugui inaugurar o probablement a cap altra legislatura, no
es podran posar en marxa aquestes infraestructures d’aquesta
envergadura seguirem apostant per la sanitat pública perquè en
definitiva el que ens preocupa i ens interessa és el ciutadà,
millorar la seva sanitat amb noves infraestructures, però també
amb noves prestacions. 

Gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 749/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla d'atenció bucodental infantil.

EL SR. PRESIDENT:

Cinquena pregunta decau. 

I.6) Pregunta RGE núm. 745/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a urgències al nou
Hospital d'Inca.

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 745/07, relativa a
urgències al nou hospital d’Inca, que formula la diputada Sra.
Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, com s’ha comentat a la
pregunta anterior, la setmana passada es va inaugurar el nou
hospital d’Inca, és cert que el servei de consultes ja funcionava
per a una part de la població que ha d’atendre, però la
inauguració oficial es va fer la setmana passada amb un gran
desplegament. Un hospital que realment era esperat per la gent
de la comarca i per tota la classe política i la gent del món de
la sanitat i el que realment volíem saber perquè com que la
inauguració es va fer coincidir amb l’obertura del servei
d’urgències, si realment està operatiu el servei d’urgències de
l’Hospital d’Inca.

Moltes gràcies.

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. Efectivament, dia 26 es va procedir
a la inauguració oficial de l’Hospital Comarcal d’Inca, no a la
seva posada en marxa, que ja duia pràcticament un mes en
funcionament i, òbviament, Sra. Mascaró, i com ho hem anat
explicant a tota la població i així ha estat acceptat, es fa una
obertura progressiva. Dia 26 no va ser casual, personalment no
vaig voler fer la inauguració oficial fins que no es posassin en
marxa les urgències perquè considerava que podia ser un
missatge confós i que la gent es pensàs que estaven en marxa
les urgències hospitalaris quan no hi estaven i efectivament es
van començar a posar en marxa. Hi ha un quiròfan que està
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preparat en aquest moment, s’està procedint a l’esterilització de
la resta, però sí que hi ha ja els professionals i l’operatiu
necessari per posar en marxa aquestes urgències. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, Sr. President. Bé, Sra. Consellera, crec que exactament
és això que vós heu dit, un missatge confós perquè sí que hi ha
tots els professionals a punt d’atendre les urgències, però el
servei d’urgències hospitalàries a l’Hospital d’Inca no existeix.
Hi ha un servei d’urgències com al centre de salut, però el que
s’entén per urgències hospitalàries a Inca no funcionen. Els
professionals esperen els malalts, s’ha donat ordre tant al 061
com als PAC que els malalts d’urgències hospitalàries no es
duguin a l’Hospital d’Inca sinó que es traslladin cap a Palma.

Per tant, no sé per què insistiu i voleu enganar la gent.
Teniu aquesta mania de no acceptar ni una crítica i una cosa
que seria lògica, dir a la gent “mirau, a aquest moment, només
tenim un quiròfan que funciona, que el tenim tancat o a punt
d’utilitzar en cas que hi hagi un part per cesària, però no el
podem emprar per a res més”, la gent ho entendria, però vós
heu de tenir sempre la raó i sempre heu de dir qualque
mentideta. 

No entenem per què, perquè si amb una cosa tan evident
com la del servei d’urgències hospitalàries d’Inca heu
d’enganar el personal, com voleu que vos creguem quan ens
explicau que tot el procediment de Son Espases ha estat un
procediment correcte i condret? Què fareu per explicar a la
gent que teniu la raó, comanar un altre “IB Confidencial”?
Perquè realment amb una cosa tan lògica i tan condreta com dir
“obrim un hospital per etapes”, heu d’enganar la gent, com vos
podem creure en la resta dels temes? 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL 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. Mascaró -és que no sé com m’he
de girar-, no ho he d’explicar, basta que li demani a les prop de
200 persones que ja han passat pel servei d’urgències de
l’Hospital Comarcal d’Inca, demani a aquestes quasi 200
persones que han passat per l’hospital si creuen que és vendre
fum o que efectivament tenen l’hospital comarcal allà, ben
situat, a prop de casa seva i que els pot oferir aquest servei.
Que vostè pensi que un hospital amb 700 professionals, amb
més de 140 llits i amb tota la infraestructura que té, amb les
noves tecnologies, es pot posar en marxa l’endemà de la seva
inauguració, tot de cop, idò està equivocada, Sra. Mascaró, i
això ho he explicat, fins i tot personalment, a tots els municipis

on hem anat a explicar -perquè el més important és la
informació que té l’usuari- com es posaria en marxa aquest
hospital. 

Vostè ara es fixa en el servei d’urgències, òbviament és
complicat posar en marxa un hospital, jo entenc que vostès no
ho saben perquè és que no varen posar en marxa cap hospital,
no varen ser capaços ni de construir-los, però, en qualsevol cas,
jo només li he de contestar que demani a aquestes 200 persones
que ja han passat pel servei d’urgències de l’Hospital Comarcal
d’Inca si creuen que és fum o els han atès com es devia fer. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 752/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alemany i Cladera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a hospital de Son Espases (I).

EL SR. PRESIDENT:

Setena pregunta, RGE núm.752/07, relativa a Hospital de
Son Espases, que formula el diputat Sr. Antoni Alemany i
Cladera, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. ALEMANY I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, amb poc
temps la Sindicatura de Comptes ha fet dos informes sobre el
maneig del diners públics referent al pressupost 2004-2005 i ha
quedat ben demostrat que els expedients de contractació estan
plens d’incompliments de procediments reglamentaris, ple.
Procediments que les lleis obliguen a seguir a les
administracions públiques per evitar els malbarataments i que
qualcú es pugui veure beneficiat amb l’ús dels doblers públics.
Per evitar en aquest cas fets consumats, la política de fets
consumats, li demanam, per què no demana el Govern de les
Illes Balears un informe a la Sindicatura de Comptes sobre
l’expedient de contractació de l’Hospital de Son Espases?

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. Idò demanarem l’informe a la
Sindicatura de Comptes si així és procedent, vostè sap com
funciona. Vull dir, nosaltres no negarem cap expedient a la
Sindicatura de Comptes perquè el pugui supervisar, ara, Sr.
Alemany, vostè oblida que aquest expedient de contractació ha
passat per les mans del Consell Consultiu, que és el màxim
òrgan d’assessorament en matèria de contractació, que és el que
realment importa dins aquest procediment i vostès critiquen i
ha passat, precisament, l’examen i amb nota, perquè va dir que
no hi havia cap irregularitat. 

Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. ALEMANY I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vostè supòs que sap
que no és el Consell Consultiu qui ha de fer un informe sobre
el tema de les contractacions i els expedients que manegen
doblers públics. La institució procedent que ens diu si es fa
correctament o no és la Sindicatura de Comptes que per això es
va crear, i vostès, una vegada més, volen esperar que faci
l’informe a toro pasado, fets consumats, i després comenta com
sempre que rectificaran, que a partir d’ara ho faran bé, que en
el futur faran les coses bé i no com les han fetes fins ara, que és
el que els denuncia la Sindicatura de Comptes.

Nosaltres pensam que la política de fets consumats no és
bona. Miri, la tramitació de Son Espases és prou coneguda ja
i crec que està farcida, farcida de dubtes -i dic dubtes- de com
s’ha tramitat. Vostè sap que tot l’expedient de contractació es
va fer quan el sòl allà on es deia que s’havia de fer l’hospital,
era un sòl rústic? Per tant, jo crec que, com a mínim, s’hauria
d’anar a assegurar, abans de donar una passa tan important, i no
anar a fets consumats i sí intentar que la institució que hi ha
creada per estudiar si els doblers públics es manegen així com
toca, que és la Sindicatura de Comptes ens digués si es fa bé o
no es fa bé, però veig que vostès prefereixen enviar càmeres
ocultes, embullar la gent, en lloc d’aclarir els temes. Vostès
sabran per què ho fan.

(Petit aldarull a la sala)

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. Miri, què vol que li digui, Sr.
Diputat? Li he dit que si el síndic de comptes vol l’expedient de
Son Dureta, no tenc cap problema, el veurà, és que no tenc res
a amagar, però òbviament jo estic convençuda que el procés ha
estat transparent, legal i tot correcte, perquè així ho ha dit el
Consell Consultiu, però és que, a més, vostès ja no saben què
han de dir, no saben què han de treure. Per què? Perquè el que
vostès no poden suportar és que aquest hospital de Son Dureta
nou, el faci un govern del Partit Popular, el que vostès no
poden suportar és que aquest govern hagi posat en marxa tres
nous hospitals, l’Hospital Comarcal d’Inca, l’Hospital de
Formentera i l’Hospital Mateu Orfila de Menorca, i a més hagi
començat les obres del nou hospital de referència, que vostès
saben que d’aquí a dos anys i mig estarà fet i hauran de
rectificar perquè tendrà millor salut per als ciutadans, més
habitacions individuals, heliport a la porta d’urgències, més
espai a urgències que alleugerirà la pressió que tenim cada
hivern i moltes més, moltes coses més que suposaran una
millora en la salut dels ciutadans. Això és el que vostès no
poden suportar.

Per tant, deixin de fer demagògia, deixin de mentir i de fer
demagògia i de confondre els ciutadans, perquè aquest
procediment ha estat transparent i l’única realitat és que d’aquí
a dos anys i mig estarà fet aquest hospital i per tant, tendrem
una sanitat de qualitat digna dels ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 753/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a hospital de Son Espases (II).

EL SR. PRESIDENT:

Vuitena pregunta, RGE núm. 753/07, relativa a Hospital
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. Una vegada més hem de parlar del
desbarat de construir el nou hospital de referència a Son
Espases. El Grup Socialista el que volia era, fa dos anys, poder
assistir a la inauguració del nou hospital a Son Dureta, que és
el que hauria d’haver fet el Govern de les Illes Balears. 

Un procés, el de Son Espases, obscur, que comença amb la
mentida que hi havia quatre solars, que liciten en un sòl rústic
i que el procés d’adjudicació encara ha estat més obscur que
l’inici. 

Per tant, jo vull fer una pregunta al president del Govern de
les Illes Balears, ja que fa poc el tinent de batlle d’Urbanisme
de l’Ajuntament de Palma ens ha donat la raó, dient que la
decisió de construir l’hospital a Son Espases és purament
política i que respon exclusivament a interessos d’especulació
urbanística a l’entorn de Son Espases. 

Sr. President del Govern, volem saber quin càrrec del
Govern va pressionar l’Ajuntament de Palma per fer l’hospital
a Son Espases. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Cap, Sra. Diputada, i en qualsevol cas, com vostè sap
perfectament, es va qüestionar tal vegada el procediment, però
mai l’elecció del lloc. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
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Gràcies, Sr. President. Dubtam molt de la seva paraula, Sr.
President del Govern. Dubtam molt perquè aquest procés, jo
crec que s’ha demostrat molt clarament que és un procés molt
poc transparent, molt obscur, on hi ha molts d’interessos que hi
han participat d’una forma molt activa i on el Govern ha fet un
expedient viciat per justificar el que és una decisió política. 

El Sr. Rodrigo de Santos l’altre dia ho deia, però jo m’he
fixat més en una entrevista que va fer el Sr. Rodrigo de Santos
a un mitjà de comunicació on deia: “Yo he visto pasar dinero
una vez, dos veces, tres veces, tienes que ser muy íntegro y por
suerte yo no estoy aquí por necesidades de dinero”. Ens
agradaria saber si aquest passar doblers que ha vist el Sr.
Rodrigo de Santos té qualque referència amb Son Espases, on
ell diu que el Govern el va pressionar per decidir fer l’hospital
a un determinat solar. 

Sr. Matas, crec que és hora que expliqui als ciutadans de les
Illes Balears per què ha decidit fer aquest nou hospital a Son
Espases, quins interessos ha defensat que no són els de la
ciutadania de les Illes Balears, però, què podem esperar d’un
president del Govern que ara aprova manifestacions amb
l’extrema dreta aquí a les Illes Balears, on diu que hem de
defensar la llibertat d’expressió i en canvi utilitza la televisió
pública per perseguir els veïnats de La Real que
democràticament defensen allò que creuen? Moltes gràcies, Sr.
President.

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):

Moltes gràcies. Sra. Diputada, idò, més del mateix. El
problema és que jo entenc el sentiment de veure com hem
aconseguit enllestir les coses que estaven sense solució en
aquesta comunitat autònoma després de la impotència d’haver
governat i de no haver-ho fet. 

I aquesta és la clau, i l’estratègia d’una oposició que intenta
posar pals a les rodes en lloc d’ajudar que les coses es facin i
se solucionin els problemes, jo crec que és equivocada, però
afortunadament i malgrat la seva oposició i malgrat la seva
poca colAlaboració, aconseguirem ja que aquest hospital sigui
el millor hospital d’Espanya, que aquest hospital, juntament
amb els altres que també hem inaugurat a Formentera, a Inca,
a Menorca, haguem pogut fer en aquests quatre anys aquells
hospitals que justament vostès no varen poder fer. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 750/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a evolució del turisme de
creuers a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

La novena pregunta decau.

I.10) Pregunta RGE núm. 751/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a acords i convenis signats amb Turespaña.

Passam a la desena pregunta, RGE núm. 751/07, relativa a
acords i convenis signats amb Turespaña, que formula el
diputat Sr. Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. MARÍ I TUR (ANTONI):

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, des del nostre grup ens
interessa conèixer què suposaran per a la promoció de les
nostres illes els nous acords i convenis signats amb Turespaña.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
tots vostès m’han sentit ja dir en reiterades ocasions que en
aquests moments el flux turístic que es canalitza cap a les Illes
Balears podríem dir que ve a través de dues grans vies. Una a
través dels grans majoristes de viatges, la via clàssica i
tradicional, i cada vegada també està adquirint importància un
segon segment que és el del turisme individual, aquells que
reserven les seves vacances de manera directa, sense passar pel
tràmit dels majoristes de viatges.

Idò aquestes campanyes que hem tancat amb Turespaña, els
acords de colAlaboració, que són uns acords que per altra banda
hem vengut mantenint durant tota aquesta legislatura, tant amb
un govern del Partit Popular a Madrid com amb un govern, ara,
del Partit Socialista, per tant vull en aquest sentit agrair la
predisposició d’aquests dos governs que han tengut des del
primer moment amb el Govern de les Illes Balears, el que
pretenen és precisament intentar incidir en aquests dos canals
de distribució, fent en primer lloc uns acords de colAlaboració
amb els principals majoristes de viatges europeus que ens
permeten participar amb ells en les seves campanyes de
promoció i que, per tant, ens permeten incidir en aquest
segment del mercat canalitzat a través del majorista, però també
unes campanyes de promoció en els principals mercats
emissors de forma directa, amb anuncis a premsa, ràdio,
televisió, per intentar arribar al viatger individual, al viatger
independent, sense necessitat de passar pel majorista de
viatges.

Aquests són els dos grans objectius, i he de dir, en
qualsevol cas, que els mercats emissors que en aquest any es
faran són els clàssics i tradicionals importants, com són
Alemanya i Anglaterra, però enguany afegim també tres països,
tres mercats emissors que tenen una gran importància per a
nosaltres, com són França, Itàlia i, com a mercat emergent
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seleccionat de manera específica pel Govern de les Illes
Balears, el mercat de Polònia.

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 754/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a denúncies dels agents de Medi Ambient (I).

EL SR. PRESIDENT:

Onzena pregunta, RGE núm. 754/07, relativa a denúncies
dels agents de medi ambient, que formula el diputat Sr. Joan
Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula
el Sr. Diputat.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, per què va intentar faltar...,
per què va faltar a la veritat la setmana passada quan va
manifestar que les denúncies dels agents de medi ambient són
tramitades exclusivament pels funcionaris, quan qui prenen les
decisions són càrrecs polítics?

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.
Boned, una pregunta que formula una greu acusació atribuint
una mentida és molt arriscada, Sr. Boned. És a dir, jo ja li vaig
dir la setmana passada exactament com es tramitaven les coses,
que és exacte com es varen tramitar al llarg de tres anys, dotze
mesos menys quatre dies la passada legislatura. Dels agents de
medi ambient passaven per la Secretaria General, i la Secretaria
General ho duia a la direcció general competent.

Jo més fort, li ho puc dir, més clar no. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, vostè intenta
descaradament i vergonyosament escapar-se de la seva
responsabilitat. El seu és un cas claríssim de covardia política.
Vostè insisteix en el fet que les denúncies són tramitades i que,
les decisions, les prenen només els funcionaris, i està essent
vostè qui amb això intenta culpar directament aquests
funcionaris de ser responsables de la retenció de la denúncia de
Montport, quan el màxim responsable és vostè, Sr. Font.

Per tant deixi de mentir. Va ser vostè qui va ordenar la (...)
de la instrucció que regula el procediment de tramitació de les
denúncies, i això, Sr. Font, és una decisió política, res més. Res

no tenen a veure aquí els funcionaris de la seva conselleria, res,
aquests als quals vostè intenta inculpar directament, llevant-se
el mort de damunt i exculpant-se vostè mateix, Sr. Font. 

Miri, li ho diré molt claret: el secretari general i el director
general són responsables polítics, Sr. Font, polítics, i va ser
vostè mateix que el 2003 va decidir modificar la instrucció de
la qual parlàvem i que concretament va deixar així: “Punt 1: La
totalitat de les denúncies formulades es remetran el director
general competent per raó de la matèria, qui n’ordenarà la
tramitació que correspongui. Punt 2: Si el fet denunciat pogués
ser constitutiu de delicte o falta, la direcció general competent
per raó de la matèria solAlicitarà a la Secretaria General la seva
tramitació a la Fiscalia o al jutjat de guàrdia corresponent”. Sr.
Font, per tant és un càrrec polític que rep la denúncia, és un
càrrec polític que l’ha de tramitar, i és el mateix càrrec polític
que té l’obligació d’anar a la Fiscalia o al jutjat si intueix
delicte o falta. Crec que més indicis en aquest cas en trobarà
pocs i vostès no han fet res, ni una cosa ni l’altra, cap de les
dues coses.

No continuï enganyant, Sr. Font. Vostè ha encobert
corruptes i vostè ha intentat tapar i amagar el cas més greu de
la trama de corrupció d’Andratx. Nosaltres, que quedi clar, no
hem parlat mai de funcionaris; parlam de responsabilitat dels
polítics, de la seva responsabilitat, Sr. Font, que en aquest cas
és molt directa i és molt greu perquè vostè ha retingut 11 mesos
una denúncia sense cap tipus de justificació. Vostè n’és el
responsable, Sr. Font, no els funcionaris.

(Petit aldarull a la sala)

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, és realment una
desilAlusió brutal, brutal, quan et passes quatre anys posant el
triple de denúncies que les que es posaren la passada
legislatura, on s’han tramitat més de 200 expedients urbanístics
cap als 67 ajuntaments triplicant el que es feia anteriorment,
fent allò que toca fer. Qui diu que ha d’anar al jutjat o ha d’anar
al fiscal és l’instructor, i ho diu la llei, no és cap polític; és així
de clar, Sr. Boned.

Jo puc ser moltes coses, però, magre i covard polític, no ho
som, no ho som, i don la cara sempre, i vostè, si troba, a vostè
li toca fer un paper. Jo ja m’he cansat de contestar, perquè els
he contestat, els he donat els papers i continuen igual. Si a
vostè no li interessa la llei, que no l’interessi, deixi-ho. Jo he fet
el que la passada legislatura durant tres anys, dotze mesos
menys quatre dies, es va fer el temps del pacte. Estic ben
tranquil. No m’excús en cap funcionari i he fet el que tocava.
A vostè li toca fer aquest paper; és un paper trist; realment en
el meu poble diríem que vostè ha fet un paperot.

Moltíssimes gràcies.

(Petit aldarull a la sala i alguns aplaudiments)
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I.12) Pregunta RGE núm. 755/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a denúncies dels agents de Medi
Ambient (II).

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 12, RGE núm. 755/07, relativa a
denúncies dels agents de Medi Ambient, que formula el diputat
Sr. Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista.

Per favor...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sosiéguese, Sr. Conseller,
sosiéguese.

(Rialles)

Sosiéguese, está mejor sosegado. Mire, la semana pasada le
descubrimos, le descubrimos, Sr. Conseller, su sistema legal, el
que había ideado para controlar políticamente las denuncias de
los agentes de medio ambiente creados por el pacto de
progreso, y como el Sr. Font amañó las normas jurídicas para
que las denuncias que tuvieran que ver con la ordenación del
territorio pasaran al director general competente por razón de
la materia, y el director general competente por razón de la
materia era el Sr. Massot en el caso de la ordenación del
territorio, pues por esto le preguntamos, Sr. Conseller, por qué
ordenó que la totalidad de las denuncias pasaran al director
general competente por razón de la materia.

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,
m’agradaria poder demostrar com és de forçat el que està fent
el PSIB-PSOE amb aquest tema, m’agradaria... No, contestaré,
contestaré. Senyors diputats, jo estic ben assossegat avui, he
decidit no enfadar-me amb vostès perquè no tenen remei, no
tenen remei, que és greu. No tenen remei.

Miri, Sr. Diéguez, la instrucció de 21 de maig del 2003, que
la varen fer vostès, és ben igual, amb la delegació a la direcció
competent, que la que vàrem fer nosaltres el setembre, ben
igual. Escolti; 21 de maig del 2003: “...les quals seran trameses
a les direccions generals o a altres organismes competents”; la
seva. La nostra: “La totalitat de les denúncies formulades es
trameten el director general competent per raó de la matèria”.
Exactament igual, què vol que li digui? Vostè vol explicar el
contrari a la societat? Dia 27 de maig ja ens pesaran i cadascú
sabrà el que pesa.

Moltíssimes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Font, vamos a leerlo todo. Las
denuncias, le leo lo que dice la instrucción que usted se
encontró: “De los agentes de medio ambiente las..., podrán ser
directamente tramitadas a la Fiscalía de Medio Ambiente o al
juzgado de instrucción correspondiente”, ¿a consideración
motivada de quién?, ¿del secretario general técnico o del Sr.
Massot? No, a consideración motivada de los agentes de medio
ambiente.

(Remor de veus)

Sr. Font, pero es que la verdad es tan clara y tan rotunda...
¿Qué dice luego usted, Sr. Font?, ¿qué dice usted? “La
totalidad de las denuncias”, porque hizo una primera
instrucción que dejó un agujero; la primera instrucción que hizo
el Sr. Font dijo que las denuncias podían ir -y leo textualmente
también, Sr. Font- las denuncias podían ir “a la dirección
general competente por razón de la materia o a la
administración pública competente”. Claro, se le podían
escapar a un consell insular o a un ayuntamiento, pero se dieron
cuenta enseguida, supongo que debió ser el Sr. Massot el que
le aconsejaba en ese tema y dijo: “Aquí se nos pueden
escapar”. Y lo rectifican el 21 de noviembre y dicen: “La
totalidad de las denuncias formuladas se tramitarán al director
general competente por razón de la materia”. 

Sistema anterior: el agente de medio ambiente lo podía
pasar al juzgado de instrucción o al ministerio fiscal. Sistema
Font: las denuncias a la dirección general competente. Y la
paralización de la actividad també la quita a los agentes de
medio ambiente, la paralización de la actividad pasa a la
administración competente, que podía ser el consell o el
ayuntamiento.

Mire, Sr. Font, además de proteger a los corruptos usted
miente y se lo he demostrado claramente. Miente como si fuera
un conseller de Interior. Claro que para algo están, como decía
su amigo común, para algo están el mismo barco.

(Aldarull a la sala)

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.
Diéguez, no embulli la Cambra. Vostè m’estava dient d’allò
que vàrem llevar als agents de medi ambient, que poguessin
anar directament al fiscal; això és vera i jo no ho negat. Però a
la seva primera intervenció, a la seva primera intervenció... Li
estic dient que allò que vàrem llevar als agents de medi ambient
no anar al fiscal és vera.
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(Remor de veus)

Però vostè no m’ha demanat això. Vostè em demana per
què deleg en els directors generals competents, i està dient aquí
una falsedat respecte al fet de si hem delegat en el Sr. Massot.
Escolti, ni punyeta..., ni idea, no té res a veure. Els directors
competents són els que són competents a la meva conselleria.
Sí!, de la meva conselleria. I en tot cas si fos no, si fos no, seria
igual que quan delegava el director competent la passada
legislatura amb la seva instrucció.

Però, miri, la prova més important és una, Sr. Diéguez, la
prova més important és una: em vol dir quantes denúncies ha
passat aquest govern al director general d’Ordenació del
Territori, el Sr. Massot?, perquè la prova de l’acusació serà si
se n’ha enviada cap a la Direcció General d’Ordenació del
Territori. Sr. Diéguez, investigui el que vulgui. És increïble, no
em pensava mai...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, si són tan amables...

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

...mai, mai, que un senyor que en principi pareix que estava
preparat com vostè pugui mentir de la forma en què està
mentint, i s’ha ajustat tot a la realitat. És el seu paper, és el seu
paper. No sé per què vostès no van al jutjat a presentar una
denúncia com mentre jo no he fet les coses com toca. Hi vagin
ara quan acabi el ple.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, per favor...

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 744/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a assessorament a l'Ajuntament
d'Andratx.

Pregunta número 13, RGE núm. 744/07, relativa a aqüífer
de Santa Gertrudis, 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):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, no
entenc com Esquerra Unida i Els Verds és capaç de demanar
d’aquest tema, és a dir, quan l’octubre del 2002 coneixia
aquesta situació.

Miri, després de totes les feines que ha fet de la torre
d’stripping, de la bio (...), de l’oreig de les terres, de treure els
dipòsits i tot això, que s’han invertit més d’1.800.000 euros, el
problema està arreglat en un 88, 90%, com vaig dir la passada
(...) a una pregunta d’un diputat del Grup Popular. Li puc dir
que ara és el moment d’establir un control de cada mes dels
controls dels pous i mirar a veure si en dos o tres anys aquests
sis que són els que no ens deixen arribar al cent per cent poden
estar totalment en condicions, amb la qual cosa està resolt el
problema en un 88% i ara és una forma natural el que farà que
es regeneri, així de clar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Font, es veu que és molt més
complicat això de descontaminar aqüífers que fer votar els
morts, perquè la contaminació dels pous de Santa Gertrudis li
ha servit per passar tota aquesta legislatura fent demagògia,
demonitzant el govern del pacte i la consellera Rosselló, a la
qual ha arribat vostè a fer culpable d’aquesta contaminació.

(Remor de veus)

Per la seva boca han sortit més infàmies i més porqueria de
la que surt de les depuradores que vostè gestiona. Vostè no té
més mèrit que seguir els tràmits que es va trobar enllestits. El
tancament de la gasolinera, no l’ha decretat vostè, sinó que el
va decretar el jutge. Però vostè s’ha gastat 1.700.000 euros, va
dir l’altre dia, avui ho apuja una mica més, i ha deixat un 20%
dels pous sense descontaminar, i a la resta l’aigua tampoc no és
potable, no es pot utilitzar per al consum humà. Però la seva
declaració de descontaminació que ha fet aquests dies deixa
indefensos els propietaris afectats per fer les seves
reclamacions davant del causant que, a pesar del que sembla
escoltant-lo a vostè, no és la Sra. Rosselló sinó l’empresa
propietària de la gasolinera de Santa Gertrudis.

Bé, davant d’aquest fet vostè els deixa desarmats, els deixa
desarmats per reclamar, perquè vostè ha dit que estan
descontaminats quan continua havent-hi contaminació, el
mateix advocat dels propietaris reclama que vostè vagi, vostè
o algú de la seva conselleria, a declarar davant del jutjat per
saber per què els declara i per què abandona les feines. Tal
vegada perquè ja li ha servit per fer prou demagògia tot aquest
temps?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
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Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, em pensava que vostè era
una persona informada i que, mentides, no en deia. Faig
referència a allò primer i després ja li mostraré una còpia de la
sentència perquè jo és una de les coses que fa massa anys que
he de discutir.

Escolti. Jo no he declarat l’aqüífer descontaminat, i
cerqui’m un paper on digui que jo l’he declarat descontaminat.
Jo no; jo l’únic que he dit és que hi ha un 88, 90% del tema
arreglat i que queda entre un 12 i un 10 que no està arreglat,
que fa referència a sis pous, que a aquests sis que no està
arreglat els estam duent unes canalitzacions perquè tenguin
aigua, perquè tothom tengui solució, i estaré encantat, jo o
qualsevol de la nostra conselleria, d’anar a declarar allà on
sigui necessari. 

No sé per què, no sé per què l’octubre del 2002, el gener del
2003, el febrer del 2003, el març del 2003, no hi va haver cap
agent de medi ambient que dugués una acta al fiscal
directament perquè Santa Gertrudis estava contaminat; jo no ho
sé, per què. Supòs que les raons tendrien els agents i els
polítics. No som tan agre com vostès, de ser capaços de muntar
una mentida. Si hi ha hagut un delicte gros en aquesta terra és
Santa Gertrudis. Es coneixia des del mes d’octubre del 2002;
com així no es va anar a Fiscalia per part dels polítics o per part
dels agents de medi ambient? Com així es va amagar? Com així
no es va actuar? En canvi nosaltres hem actuat, el problema
està resolt en un 88, 90%, queden dos o tres anys perquè de
forma natural es regeneri i farem controls periòdics de com
estan els pous, i els que no tenen aigua, els en durem...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies...

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

Jo no puc dir res més.

EL SR. PRESIDENT:

...Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 9010/06, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria d'immigració.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm. 9010/06,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria d’immigració. En nom del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Senyores diputades, senyors diputats, Sra. Consellera
d’Immigració, estam a punt d’arribar al final d’aquesta
legislatura i per això mateix creim oportú recordar avui el que
ens deia als que qüestionàvem, o almanco teníem reticències,
quan el seu nomenament, és a dir, pel fet de crear una
conselleria a meitat d’una legislatura, però vostè deia -li ho
record- “esperen a ver el trabajo que voy a hacer”. Ho va dir
en diferents ocasions.

Idò hem arribat, hem arribat ara a aquest final,
pràcticament, d’aquesta legislatura i podem valorar exactament
allò que vostè i la seva conselleria han fet, i jo també diria que
en molts de casos el que han deixat de fer.

Li hem de dir que al nostre entendre s’ha confirmat el que
ja pronosticava el Grup Socialista, i és que la seva era una
conselleria oportunista, una conselleria electoralista i, en
definitiva, una conselleria totalment prescindible, per molt que
el director general d’Immigració publiqui articles als mitjans
amb títols tan grandiloqüents com buits de continguts: “La
consellera d’Immigració, un beneficio para la sociedad”; això
es deia no fa molts de dies a un mitjà de comunicació a un
article escrit per aquest director general.

Miri, i si haguérem de jutjar la seva feina al front de la
conselleria per les fotos a la premsa diríem que ha triomfat: no
hi ha hagut setmana que no sortís retratada a un o a altre diari,
però no -desgraciadament- pel compliment d’alguna promesa
o d’alguna activitat que duia en el seu programa, o de les que
va fer quan va prendre possessió del càrrec. No; ha sortit als
diaris, Sra. Consellera, per les festes, les inauguracions, els
dinars i sopars als quals ha assistit, talment com si fos un
personatge de revista del cor. És cert també que ha tengut
protagonisme per algun altre tema que no vull qualificar de
delictiu, però sí com a mínim d’irregular, com per exemple
podem recordar el cas Giorgio, la contractació d’una neboda
perquè estava preparada, subvencions a AFA..., en fi, diversos
d’aquests temes. 

Però anem a allò que vostè mateixa diu a la memòria de la
conselleria, i diu, pel que fa a integració, i que a més aquest
tema de la integració és el que al nostre entendre vostè no ha fet
de cap manera, com ja hem vist en altres ocasions en aquest
mateix parlament, tot i que a la darrera interpelAlació vostè no
fos aquí, veim, per exemple, que en tema d’escolarització
equitativa d’immigrants a les escoles públiques i concertades
vostè, Sra. Consellera, ni vostè ni el conseller d’Educació, però
també és una responsabilitat seva, vostè -li deia, Sra.
Consellera- no ha fet ni una sola passa en aquest sentit, i també
li vull dir que serà responsabilitat seva que determinades
escoles es converteixin en guetos, amb el perill que això suposa
per a la cohesió social de les nostres illes.

Ens diu també -com deia abans em referesc a la seva
memòria- que afavoreix la integració entre altres coses, i
menciona la Trobada dels pobles del món. Miri, està molt bé
que organitzi trobades amb persones que han vingut a viure
aquí, però si allò que pretén vostè és integrar aquestes persones
convendria que en aquestes trobades tenguessin cabuda també
persones, associacions, moviments d’aquí, els de tota la vida,
Sra. Consellera, ja que d’altra manera el que està fent és
consolidar dues colAlectivitats, les d’aquí i les de fora, i això és
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molt perillós, Sra. Consellera. És clar que si, com diu a la seva
memòria, el més destacat d’aquesta trobada dels pobles del
món és la desfilada que va recórrer els carrers de ciutat, en el
que cada colectivo lució sus vestimentas típicas y folklóricas,
realment ja ens està bé així. Vostè, Sra. Consellera, segur que
voldrà respondre, però li he de dir que això serà el que vostè
vulgui però no és de cap manera, aquests tipus d’actuacions no
són de cap manera integració. Al nostre entendre és una manera
de malbaratar els doblers públics d’una manera tan escandalosa
que els seus mateixos funcionaris estan espantats del que passa
al carrer Juan de la Salle, Sra. Consellera.

I els immigrants, vostè què pensa que deuen pensar?, vostè
què creu que deuen pensar quan veuen aquest dispendi de duros
de la seva conselleria, quan hi tantes necessitats a cobrir?
Vostè, Sra. Consellera, tendrà la resposta sobre això.

Dins el capítol també d’integració -i només faré unes
pinzellades perquè no tendré temps de fer un repàs a tot- vull
fer especial menció al conveni per a projectes esportius, perquè
demostra ben a les clares el que jo li he vengut dient fins ara i,
d’altra banda, el que vostès entenen per integració. Han signat
un conveni per a la creació d’una escola esportiva per a la
integració dels immigrants menors d’edat i per a captació de
menors immigrants. És que aquí no hi ha escoles esportives?,
és que no n’hi ha, als barris?, és que no n’hi ha, a les escoles
que n’han de crear alguna de nova i per això posen damunt la
taula, fan un conveni per 29.000 euros? Per cert, Sra.
Consellera, que crida l’atenció la quantitat de convenis signats
precisament per aquesta quantitat, 29.000 euros. 29.900,
29.990, i ja tots sabem el que això significa: adjudicació a dit,
sense publicitat ni concurrència.

64.000 euros, ens diu, per 3.000 exemplars d’una guia de
benvinguda per a dones immigrants. 64.440 euros per 3.000
exemplars d’una guia de benvinguda per a dones immigrants,
així com també un centre d’informació per a dones immigrants.
Vostè, Sra. Consellera, no sap que existeix l’Institut de la Dona
per donar resposta a totes les qüestions que puguin necessitar
aquestes dones?; les immigrades i les altres, Sra. Consellera.
Això, Sra. Consellera, seria integració, no el que vostè fa, que
són -li ho he de dir una altra vegada més- guetos i “xiringuitos”.

Podíem continuar així pràcticament amb totes les actuacions
que ha duit a terme, i li he de dir que no és d’estranyar que
haguérem de tornar 1,5 milions d’euros per no poder-los
justificar, perquè Madrid de cap manera no haguera admès
actuacions com les descrites. I no em digui, Sra. Consellera,
que això no és vera perquè m’obligarà a treure papers que no
vull treure. El que sí és cert és que vostè no ho sabia; l’únic que
ho sabia era el seu director general, al qual es va haver de
dirigir per dir-li, tota sorpresa, si era vera que havien tornat
aquests duros o no. Per tant el control de la seva conselleria
tampoc es veu que no és molt estricte.

Bé, però ara, una vegada hem fet el repàs a aquestes quatre
coses del que vostès diuen integració, passem a les cases
balears i als ciutadans europeus. Aquí, Sra. Consellera, li deia
al començament que aquesta conselleria servia per a això, era
creada per a això, per cercar vots. Idò dins aquest colAlectiu de
ciutadans europeus vostès han trobat un viver de vots al qual
volen arribar pels mitjans que sigui, i jo li he de dir que és lícit

intentar que els ciutadans, aquests o els altres, votin; el que no
és lícit, Sra. Consellera, és emprar les institucions i els doblers
públics per temes partidistes, com és el cas. Perquè per això,
per això mateix, fan aquestes anomenades Jornades
d’aproximació als ciutadans europeus. La primera la varen fer
a Llucmajor, seguiren amb Felanitx, i també diuen a la seva
memòria que tenen previst Capdepera, Sóller, Ses Salines,
Pollença, Inca i Marratxí. Miri quina casualitat: no hi ha cap
d’aquests municipis prevists que no estigui governat pel Partit
Popular. Ens agradaria que ens donàs qualque raó, perquè és
normal, és normal, entenem que els ciutadans europeus d’altres
municipis que voten a les municipals també deuen tenir dret a
aquesta informació que se suposa que vostè els dóna. Si allò
que els dóna és una altra cosa ja serien altres cinc-centes.

Perquè és cert que els dediquen una atenció exquisida, a
aquests ciutadans europeus: des d’anomenar una representant
de la conselleria, o una persona que està adjunta a la
conselleria, evident amb càrrec als pressupostos, no sé si
d’immigració o de les cases regionals, envien una carta signada
pel batle corresponent i la consellera d’immigració, una carta
personal, la qual cosa vol dir que saben noms, llinatges,
adreces..., una carpeta amb els colors que sol emprar el PP.
Això s’haurà de...

(Intervenció inaudible)

Si em permet la Sra. Consellera...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sra. Rado, per favor.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

...i el president, ja que estic en ús de la paraula. Una
carpeta, deia, amb els colors que sol emprar el PP, i regals per
a cada un dels assistents a aquestes reunions: agendes,
bolígrafs, cordons per al mòbil, etc., etc.; i indicacions
concretes que, qualsevol problema, el batle els el resoldrà. Ja
ens agradaria, Sra. Consellera, que altres ciutadans, els d’aquí
sense anar més enfora, tenguessin una atenció com aquesta. És
clar que a aquests ciutadans vostès els demanen una petita
contrapartida: els demanen a un full la seva adreça, l’empresa
del mòbil, l’empresa on fan feina, el número de telèfon, el mail,
la població i tot això. Això, Sra. Consellera, no continuï dient
que no perquè allò que li dic cregui’m que ho tenc comprovat.
Però anem per feina perquè no voldria no poder acabar aquesta
intervenció. Jo esper Sra. Consellera que això ens ho aclareixi.

Continuant amb les cases balears, ens crida també l’atenció
una altra vegada més, un conveni per 29.000 euros, miri per on,
per constituir una web, libertadbalearamericana.com, per tal de
tenir informats els immigrants d’origen balear. Sra. Consellera,
avui en dia amb les noves tecnologies qualsevol persona, visqui
aquí, visqui allà, o visqui a la Xina, pot estar absolutament
informat del que passa en aquestes Illes, pot accedir a qualsevol
informació. Segurament el que passa és que a vostès els
interessa és que aquestes persones residents absents rebin no
una informació, sinó determinada informació davant d’unes
eleccions i molt ens temem que a partir del 28 de maig aquesta
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pàgina ja no tengui aquest mateix interès. Per cert, aquesta
actuació...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Rado per favor.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

...no estava prevista a la seva memòria Sra. Consellera. Se
veu que han vist que arriben les eleccions i han de posar tots els
seus mecanismes en funcionament perquè no ho deuen tenir
molt segur.

En definitiva Sra. Consellera, el que hauria de fer no ho ha
fet, la integració dels immigrants i sí ha complit, almanco ho ha
intentat, servir de recollidora del vot per al Partit Popular, que
és el leitmotiv de la creació de la seva consellera Sra.
Consellera. I darrerament amb aquesta pàgina i altres
actuacions, intentar muntar una altra Mapau, no sé si serà
ilAlegal, però en tot cas és molt poc ètic.

Moltes gràcies.

(Petit 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):

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Muchísimas
gracias por dedicar a esta humilde persona más ruedas de
prensa que en todos los proyectos que ustedes tienen pensado
para la legislatura. Usted dice que nosotros no nos ocupamos
de las personas, sino que lo único que hacemos es cazar votos.
Bueno, tengo esto tan oído ya que no le haré ni caso. Mire, no
nos ocupamos de los inmigrantes, pero en el eje de acogida esta
consellera ha hecho un convenio con el Instituto de
información y orientación de inmigrantes. Convenio con el
Consell Insular de Menorca para acogida e integración.
Convenio con el Consell Insular de Ibiza y Formentera para la
acogida e integración. Convenio con el Ayuntamiento de Palma
para acogida e integración. Edición de Días de acogida a
recién llegados en 8 idiomas. Convocatorias con corporaciones
locales. Edición de campaña de empadronamiento. Plan de
equipamiento y mantenimiento de sedes consulares itinerantes.
Convenio con el Institut para el proyecto de primera acogida.
Convenio con la Fundación Mallorca para la integración de
niños inmigrantes en situación de riesgo de exclusión social, en
la que usted no cree. Más en acogida.

En educación. Plan de implementación de servicios de
orientación y mediación educativa para familias de alumnos
inmigrantes. Campaña como “Iguales que tu” de sensibilización
y jóvenes en la escuela. Aulas lingüísticas de verano. Programa
de traducción e interpretación. Programa de aprendizaje de la
lengua catalana para inmigrantes. 9.000 diccionarios en 6
idiomas. Profesorado de refuerzo en la atención a la diversidad.
Ayuda a comedor. Ayuda al transporte. Talleres interculturales.

“Claro-oscuro”, obra de teatro itinerante para prevención de la
intolerancia en los jóvenes. “Yo solidario”, programa de
talleres y juegos para el fomento del respecto a la diversidad en
la población escolar infantil y primaria. Convenio con la
Fundación Cátedra Iberoamericana en la Universidad de las
Islas Baleares. Convenio con la UNED, becas y ayudas de
refuerzo para el acceso a la universidad para las personas
inmigrantes. Talleres de expresión plástica. Plan de formación
y talleres para adultos. Edición de estudios de investigación de
la población magrebí, ecuatoriana, entorno escolar, recursos
bibliográficos para profesorado.

En el eje de empleo. Cursos de formación para inmigrantes
y cuidado de personas dependientes. Guía de orientación
laboral para inmigrantes con la UGT. Plan de preformación
ocupacional y talleres para adultos e inmigrantes.

En el eje de vivienda. Medicación de acceso a la vivienda
en régimen de alquiler para inmigrantes con riesgo de exclusión
social. Guía de recursos para acceso a la vivienda de la
población inmigrante en 8 idiomas.

En el eje de salud. Programa de implementación de
mediadores y agentes de salud en la red de (...). Campaña de
fomento de la donación de sangre para la población inmigrada.

En el eje de infancia y juventud. Feria Fitur, stand
informativo para jóvenes de ocio, empleo, vivienda, estudios y
futuro. Edición material para la convivencia de la diversidad.
Formación de mediadores e intervención de ocio y tiempo
libre.

En el eje de igualdad de trato. Formación de funcionarios
en atención a la diversidad y la interculturalidad. 

En el eje de la mujer. Campaña contra la violencia de
género, derecho y recursos para la mujer inmigrante.

En el eje de participación. Convocatoria de subvención a las
asociaciones de inmigrantes. Casal de Entidades Inmigrantes.
El punto de información a la inmigración. Ayuda para las
celebraciones propias de las asociaciones de inmigrantes. Casal
de Inmigrantes. Festival alternativo de jóvenes y cultura de la
diversidad. Pueblos del mundo. 

Eje de sensibilización. Congreso de inmigración del pueblo
africano. Colaboración en congresos con otras consellerias.
Edición de revistas especializadas en inmigración. Reedición
del II Plan integral de atención a las personas inmigradas.
Observatorio autonómico de la inmigración. Edición de
calendarios para campañas de sensibilización. 

Y en el eje de co-desarrollo, lo que no se había hecho
nunca, una convocatoria para el tejido asociativo en
actuaciones y co-desarrollo de 500.000 euros. 

Todo esto es no hacer nada. Ustedes se meten encima con
el color de nuestra carpeta y hacen... Mire, los medios de
comunicación tienen carpetas naranjas, se las hemos dado
nosotros, pero no son el color de ningún partido político, son
el color del II Plan de eje de atención a las personas...
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(Petit aldarull a la sala)

...inmigrantes. Pero es que además, las tenemos señores de
todos los colores. Ustedes nos dirán qué color les damos en la
próxima reunión para que no se molesten. Mire usted, claro que
nos ocupamos de los ciudadanos europeos, cosa que ustedes
dejaron de hacer cuando llegó al pacto. Hemos vuelto a retomar
este tema porque creemos que un 43% de la población
extranjera de esta comunidad no se puede quedar sin atención.
Claro que sí! Y por supuesto que les damos toda la atención
que se merecen y se la vamos a seguir dando. Mire, les
prestamos información sobre documentación necesaria para
solicitar tarjeta sanitaria para los ciudadanos. Beneficios de
empadronamiento en sus municipios. Carnet de conducir.
Documentación necesaria para casarse los residentes europeos
con españoles. Procedimiento para inscribirse en clases de
castellano y catalán. Condiciones para la inscripción en el
censo electoral. Documentación necesaria para empadronarse.
Documentación necesaria para solicitar el NIE. Documentación
necesaria para solicitar, renovar y reemplazar la tarjeta de los
ciudadanos de la Unión Europea. Cómo comprobar el estado de
su solicitud de permiso de residencia por internet. 

Todo esto señora les damos desde el departamento a los
ciudadanos europeos y otra mucha más información y que
ustedes les negaron cuando llegaron. Y en esa misma linea
vamos a seguir trabajando, como no! Atención a todos los
ciudadanos, decir que Pueblos del Mundo simplemente es una
demostración folklórica, vamos! Hable usted con los
inmigrantes por favor. Le hace mucha falta, de verdad. Le hace
muchísima falta, porque en ese encuentro del mundo se dan
conferencias, cine de debate en un foro abierto para todo el
mundo y usted mismo debería haber asistido ayer al primer
encuentro con los medios de comunicación a ver si allí no había
personas de todas las nacionalidades, incluida por supuesto la
población balear. Mire, usted no tiene ni idea de lo qué piensan
los inmigrantes y lo único que saben hacer es descalificar a las
personas. Eso es lo único que he recibido por su parte desde
que han llegado aquí. Pero la verdad es que de ocuparse de los
inmigrantes ustedes en el pacto cero, cero, sobretodo de los
extranjeros, a los que negaron ustedes el pan y la sal. Ahora se
les da la información necesaria.

Creo que no voy a contestar a ninguno más de sus
descalificativos. Creo que me basta con contestarle con lo que
estamos haciendo. Y como no dice ni una sola verdad, ha
vuelto a mentir sobre el dinero devuelto a Madrid. Mire usted
señora, el convenio con Madrid se firmó el mes de agosto, las
convocatorias salieron en septiembre, a las corporaciones
locales no les dio tiempo de justificar y como son fondos
finalistas, no se devolvió ni un solo duro, si los ha retirado el
ministerio los tendrá que volver a reintegrar porque con dinero
propio de esta comunidad se hicieron todos los programes. Por
tanto, le vuelvo a decir que el ministerio espero que tenga
mucha más sensibilidad que usted, así me lo demostró la
secretaria de estado en la reunión que tuve con ella y nos
devuelva ese millón con los 2.500 de deuda histórica ya.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per part del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el Sr.
Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. En primer lloc
reconèixer que en aquesta cambra fins el darrer dia aprendrem
coses noves, jo avui he après una cosa nova que no havia sentit
mai. Fins ara havia sentit dir que el pacte de progrés havia
treballat contra el turisme, era contrari al turisme. Mai havia
sentit dir que havia negat “el pan y la sal a los extranjeros”. És
una cosa nova que hem après avui “hemos negado el pan y la
sal a los extranjeros”.

Miri Sra. Consellera i Sra. Diputada del Partit Socialista,
crec que acabarem aquesta legislatura sense poder fer un debat
de polítiques d’immigració amb profunditat i sempre s’agafarà
això com un pim, pam, fuego. No estam atacant cap consellera
en concret, ni una gestió en concret, estam atacant una
concepció del funcionament i una política determinada en la
qual no coincidim. Que surti aquí la Sra. Consellera i ens
llegeixi un llistat de cursets, activitats, accions que fan i això és
la demostració de què fan moltes coses, home! De qualque
forma s’han de gastar els 5,5 milions d’euros que vénen de
Madrid per a immigració, per això bastaria una direcció
general. Arriben els doblers de Madrid i s’han de gastar i
després afegir-ne 1 i busques més. Això és parlar de política, la
resta és parlar de llistats de compra. I clar, vénen 5,5 milions i
algú aquí ha de distribuir en què se gasten. Això no és fer
política d’immigració, fer política d’immigració és dir: vénen
de Madrid 5,5 milions i nosaltres en posam 5,5 més. Per això
faria falta una conselleria, per la resta basta un cap de
departament, no fa falta una conselleria.

Per tant, si aquí se crea una conselleria per dur els temes
d’immigració i que se limiten pràcticament a gestionar a les
Illes el que planifica, decideix i aporta el Govern central per
dur cooperació internacional, senzillament significa retallar
doblers del 0,7% per destinar-lo a altres coses que és per allò
que realment ha servit la política de cooperació de solidaritat
internacional en aquest Govern. El que queda són Cases
Balears i Ciutadans Europeus i que és per allò que se va crear
la conselleria. Desgraciadament, me sap molt greu haver de
venir avui a aquesta tribuna a reconèixer que teníem raó quan
vàrem criticar la creació d’aquesta conselleria quan se va crear.
Tant de bo hagués pogut venir aquí a dir això ha estat una
aportació important a les polítiques d’immigració d’aquest
Govern, això ha estat una aportació important a un dels temes
de més importància en la política social de la nostra comunitat.
Nosaltres pensàvem que el menys important era conselleria o
no conselleria, una estructura de direcció general ens semblava
suficient per dur aquestes polítiques, perquè realment les
polítiques d’immigració són fonamentalment polítiques
transversals. El llistat de cursos, activitats, convenis, etcètera
no és parlar de política de cooperació. Ni tampoc és política de
cooperació parlar d’allò que ja és un fet perquè està reconegut
així a la normativa legal vigent. Evidentment que poden anar a
la Seguretat Social, evidentment que poden anar a les escoles,
això ja està i no cal que li doni cap conselleria de cap Govern
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autònom. Això és un fet que funciona en aquest moment arreu
de l’Estat espanyol. Aquí la discussió en concret és quines
millores s’implementen perquè en aquests pisos allà on viuen
15 o 20 immigrants no visquin en aquestes condicions. Què fan
pel tema d’educació, el tema de sanitat? Però del tema
d’educació i sanitat de poder-hi anar. En definitiva, allò que
són polítiques d’integració.

Nosaltres discrepam de dues coses. Primer, creim que no
s’està fent més que gestionar els doblers que vénen de fora i
que a allò que realment se dedica aquesta conselleria és a
clientelisme i electoralisme a través de Cases Balears i
Ciutadans Europeus. I quan entram a discutir en profunditat la
concepció de la política d’immigració, creim que no és una
política d’integració social, sinó que és una política de guetos,
d’afavorir colAlectius especialment que també és molt més
electoral que fer la resta.

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Rado, desgraciadament,
com molt bé deia el Sr. Rosselló, en tota la legislatura haurà
estat impossible fer un debat seriós sobre immigració, però no
és perquè no ho haguem intentat, és perquè al Partit Popular no
li interessa la immigració, el Partit Popular té altres interessos.
És molt trist haver de comprovar que a finals de legislatura la
quantitat de doblers que s’han destinat, en teoria a immigració,
s’han destinat a veure si empadronàvem més estrangers i si
ampliaven el cens de la CERA (Censo de Españoles Residentes
Ausentes), perquè era més que evident que aquesta tasca se feia
abans des de la Direcció General de Joventut, teníem un
director general de Joventut que passava més temps a Amèrica
del Sud que escoltant els joves d’aquestes Illes i li havien de
cercar una solució, el feren d’immigració i com que la seva
tasca no és molt lluïda oficialment, sí que electoralment és
rendible i li havien de posar qualcú al front i varen optar per fer
una Conselleria d’Immigració.

Hem sentit tot allò que ens ha explicat la conselleria, que
per això se va crear la Conselleria d’Immigració, per fer
convenis, o sigui, per passar doblers a entitats perquè facin
coses. Això se pot fer des de Vicepresidència, des de la
Conselleria de Presidència i Esports, des d’Interior. Des de
qualsevol conselleria se pot signar un conveni amb qualsevol
entitat perquè faci un seguit d’activitats. Per això no necessitam
mantenir una estructura de conselleria. Com per editar guies, la
convocatòria de subvencions ja se feia abans d’haver-hi una
Conselleria d’Immigració. Ens ha explicat tot un seguit
d’actuacions que se fan a la Conselleria d’Educació, a la
Conselleria de Treball, a la Conselleria de Salut. Per tant, coses
que se venien fent, que s’havien recollit en el I Pla d’atenció a
les persones immigrades i que ara s’han recollit al II Pla. Per
cert, pla elaborat pel Partit Popular abans de tenir una
Conselleria d’Immigració. Per tant, les polítiques d’immigració
són les mateixes que eren abans, exactament les mateixes, no

han incrementat res. En tot cas no han estat capaços de fer tot
el que podien fer amb els recursos que han arribat de Madrid,
n’haguessin pogut fer molt més. Jo sincerament, sentir que una
consellera d’Immigració puja aquí dalt i uns dels seus grans
objectius és la re-edició del II Pla d’immigració, tornar-lo
publicar perquè s’havien exhaurit els llibrets que havien
regalat, quan està penjat a internet. Sincerament és trist.

Com també és molt trist haver de sentir que nosaltres no ens
ocupam dels immigrants. Però no pensa que qui se n’ha
d’ocupar és la que ho diu. La nostra tasca és preocupar-nos dels
problemes que hi ha en aquestes Illes i recordar-los al Govern
perquè hi posin solucions i fins i tot aportar-ne idees per les
solucions. Però qui se n’ha d’ocupar és la que ens acusa a
nosaltres de no ocupar-nos. És aquesta la persona. I clar, quin
és el principal problema de tot això? L’objectiu del Partit
Popular. El Partit Popular Sra. Rado, no sé si ho sap, fins i
tot..., miri si està preocupat pels ciutadans europeus que fins i
tot té ajuntaments que contracten personal de confiança,
assessors per poder agafar el telèfon en alemany. No fan ni una
convocatòria pública de si qualque ciutadà de les Illes que
conegui diferents idiomes i en agafar el telèfon de l’ajuntament
pugui xerrar en l’idioma de la persona que s’hi adreça, sinó que
en tenen un d’específic per parlar en alemany. Miri fins a quin
punt hi ha l’obsessió d’empadronar qualsevol persona
empadronable a aquestes Illes o a Amèrica del Sud. Aquesta és
l’obsessió. Per això tot el que són polítiques d’immigració son
convenis amb entitats, donar doblers a un altre per editar un
llibre. Aquestes coses, res més. No tenen política d’immigració
perquè el seu objectiu és un altre. L’actual Govern no es mou
per polítiques adreçades als ciutadans, se mou pels seus
objectius personals. I en aquest moment l’objectiu és, a
qualsevol preu, fins i tot programes com el que se va veure
l’altre dia a IB3, a qualsevol preu guanyar les properes
eleccions. I si ja no poden fer més vots amb els ciutadans de les
Illes, els han de fer enganant els europeus a través d’aquestes
oficines d’immigració, allà on els conten pestes dels que no són
“dels nostres” i intentant empadronar encara més gent a
Amèrica del Sud. És trist, és lamentable haver-ho de dir, però
és així.

Per tant Sra. Rado, jo agraesc l’interès que ha posat en
intentar debatre els problemes de la immigració en aquestes
Illes, però realment és impossible que ho puguem fer mai
perquè el Partit Popular ni ho vol, ni li interessa gens ni mica.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Carme Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, jo crec que aquest debat sense acritud i dic això
perquè jo crec que aquest és un debat absolutament hipòcrita.
És a dir, que sigui el Partit Socialista el que interpelAli aquesta
consellera, la veritat és que jo entenc que és molt hipòcrita, o
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tal vegada no és el mateix Partit Socialista que està governant
a Madrid. Tenc aquest dubte. Jo no entenc com es pot
interpelAlar la feina que ha fet tota la Conselleria d’Immigració,
des de la seva creació l’any 2005, una feina titànica, una feina
exquisida Sra. Consellera, no en tengui cap dubte. Fins i tot els
afectats, els propis representants dels diferents colAlectius
afectats ho han valorat públicament d’una forma molt positiva
i a més han dit que ja estan començant a recollir els fruits de la
seva tasca. Per tant, jo crec que si els propis afectats ho estan
valorant de forma tan positiva, què hem de dir els altres des
dels nostres escons? El que hem de fer és recollir el que està
dient la gent i la gent està molt satisfeta.

Com podem interpelAlar aquesta feina quan des del Govern
del Sr. Zapatero, des del Govern del Partit Socialista a Madrid
estan fent tots els desastres en immigració que estan fent? Jo
crec que el que hem de fer senyores i senyors diputats és juntar
les nostres veus per tal de què a Madrid ens facin una mica més
de cas. Simplement ens conformaríem en què complissin amb
els seus compromisos que varen prometre a tots els nostres
ciutadans. Jo crec que no hem de fer en cap cas Sra. Consellera
és fer allò que han fet veus del Partit Socialista d’aquestes Illes
i que ha estat dir, o alAlegar que no hem de menester més
recursos per a la integració dels immigrants i crec que tal
vegada deu ser per desconeixement de saber que aquesta és una
de les comunitats autònomes que menys rep de Madrid, a la
vegada que és una de les comunitats autònomes que té uns
índexs més elevats de població immigrada. Però bé, està ben
clar que el Sr. Zapatero, el Partit Socialista a Madrid no
contempla Balears en cap situació especial per a la seva
distribució de fons d’integració des del ministeri, ni tan sols es
considera la situació insular que està completada en el
Reglament, ni tan sols la triple insularitat.

Sra. Consellera, ho va dir vostè i ho ha reiterat varies
vegades, que la immigració és un deute que hem d’afrontar
entre tots i que la integració només serà possible si entre tots
oferim les eines necessàries perquè les persones es puguin part
activa d’aquesta comunitat, amb els seus drets i els seus deures.
I això Sra. Consellera em consta que no ho ha dit vostè per
quedar bé, sinó que ho ha dit i ho fa cada dia amb la seva labor
titànica, com deia abans. Ho fa malgrat els constants problemes
que es troba, a Madrid i també aquí amb els diferents
representants de l’oposició. A més, per si això no és suficient,
hem de dir que des del Partit Socialista què ens han de venir a
contar si ni tan sols varen consultar els ajuntaments quan varen
abordar un tema tan delicat com és la regularització? Què ens
han de dir el Partit Socialista quan ells ignoren absolutament
aquesta comunitat i d’altres, majoritàriament governades pel
Partit Popular, però amb una ignorància completa. Un Govern
a Madrid que no ha pres mai mesures socials d’integració amb
un pertinent finançament. Ho han dit tot molt bé, però
finançament concret per a integració poc. Un Govern que té
repartides les competències d’immigració a diferents ministeris,
vull dir, la veritat és que (...) ara el Partit Socialista si mai
Espanya no havia patit la situació de descontrol, la situació
límit que hem trobat aquests darrers mesos. I a més, crec que el
més greu són les falses expectatives que s’han creat en aquestes
persones, perquè la veritat és que el que sí és un mèrit del Partit
Socialista és haver aconseguit que avui en dia la immigració,
juntament amb el terrorisme, siguin els dos problemes que més
preocupen a qualsevol ciutadà espanyol, això li hem de

reconèixer al Partit Socialista, la qual cosa, si s’ho havia
plantejat com a objectiu, ho ha aconseguit.

Per contra, què hem fet des d’aquí? Què ha fet vostè, Sra.
Consellera? El Govern ha determinat aquesta estructura
orgànica bàsica, que tan molesta als partits de l’oposició i que
tan difícil és que puguin assumir com a pròpia també, i per què
s’ha creat aquesta estructura bàsica? S’ha creat per abordar la
immigració des d’una perspectiva global, i és en el que s’està
treballant. Es vol treballar per assegurar la integració
d’aquestes persones immigrants i per fomentar la cohesió social
des d’una perspectiva pluridisciplinar, que això és una paraula
que tal vegada és mala d’entendre per a tots aquells partits que
venen d’una època d’un pacte de progrés, on era complicat
entendre això. S’ha fet això, i això que ens acusen,
especialment s’ha acusat que al Partit Popular no li interessa la
immigració; tant de bo, si ens arriba a interessar la veritat és
que no sé què és el que faríem més.

Vostè, Sra. Consellera, ha posat en marxa nombrosos
projectes i el segon Pla integral d’atenció a les persones
immigrades de les Illes Balears que, tal vegada, és el que millor
centralitza el seu treball i els seus objectius.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Feliu, vagi acabant, per favor.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, gràcies, Sr. President, vaig acabant, tot d’una. I que no
s’assembla aquest segon Pla integral, que s’ha criticat també,
però és que no s’assembla gens ni mica a l’anterior, que allò sí
que va ser un trist paper, un trist record que tenim tots. Aquí sí
que de veritat s’ha desenvolupat de ver i s’ha desenvolupat
entorn dels nous eixos que ja coneixen tots i que s’han posat en
pràctica de forma interessant.

I podem seguir, vostè ho ha enumerat tot, Sra. Consellera,
però vostè ha creat el Centre Autonòmic per a la Immigració,
com a un centre coordinador d’informació i documentació,
perquè els nouvinguts tinguin accés a tots els serveis que
ofereix el Govern, crec que això és molt important per a la seva
integració. Ha posat en marxa un Casal d’Entitats d’Immigrants
per als diferents colAlectius i associacions que tinguin un espai
de trobada i funcionament, és un altre tema important. Obrirà
els seus consolats a Argentina i a Colòmbia, entre d’altres, a la
vegada que també implantarà el programa d’accés als
habitatges de lloguer a Menorca i a Eivissa, el qual fa funciona
a Inca i a Manacor.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Feliu, li prec, per favor que acabi, si és tan amable.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, un segon, Sr. President, i acabaré. Tal vegada, Sra.
Consellera, jo crec que aquesta és una feina incansable, crec
que els números canten; les voluntats, la seva i la de tot
l’executiu autonòmic i del Grup Parlamentari Popular, són
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claríssimes, que no és altra més que aconseguir la plena
integració, perquè anirà en benefici de tots, dels que arriben i
dels que som aquí. I la veritat, Sra. Consellera, només desitjar-
li molt de coratge, que continuï endavant, perquè la veritat és
que no s’ha de desviar ni un centímetre del camí que ha pres,
que és absolutament el correcte.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remors de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, President. Sra. Consellera, ja li han dit, i a mi no
me queda més remei que tornar-li repetir; efectivament, és
inútil, hem arribat al final de la legislatura, no hi ha hagut res
a fer, ho hem intentat de totes les maneres possibles, no s’ha
pogut tenir un debat amb vostè, no sé si perquè vostè no té res
a dir, o per què? Perquè cada vegada passa el mateix, vostè
s’enfada, vostè s’enfada i llegeix una sèrie de coses, un llistat
de coses que diu que ha fet, que, per cert, li he de dir, la
immensa majoria, el 99% pagades per aquest govern que vostès
tant desprecien, ja s’ha dit aquí avui mateix, pel Govern de
Madrid, vostès saben el que posen per a integració, és l’interès
que vostès tenen en la integració, i això no ho pot negar, Sra.
Consellera, les coses són així i són molt caparrudes, i la cosa és
així.

I miri, jo li he dit que d’integració poca cosa, però és que no
ho dic jo, miri el que diu el seu Govern, quan el Sr. Matas va
fer un resum del que havia fet cadascuna de les conselleries,
Economia, Treball, Agricultura, Immigració i Cooperació: “Se
destina el 0,7 a cooperación y ser apoyo a las casas baleares
en el exterior y a las casas regionales”. Sra. Consellera, no ho
dic jo, no ho dic jo, o sigui que vostè veurà, vostè veurà per a
què la tenen i què és el que interessa.

En segon lloc, Sra. Consellera, miri, jo puc estar
equivocada, però procur, quan dic determinades coses, estar
ben segura, vostè m’ha dit que jo deia mentides; miri, tema dels
papers que es donen als ciutadans europeus, Son Servera,
febrer, 16, 2007, “Encuentra a su alcalde”, que hauria de dir
“encuentre”; “apellido, nombre, grupo, teléfono, e-mail,
empresa, población”, vostè dirà si jo li he dit mentides o no li
he dit mentides, Sra. Consellera.

Tema del milió i mig d’euros que han estat incapaços de
gastar. Jo li he dit que no li volia treure, perquè, a part, fa
referència a altres persones que ho duen abans, però bé, diu:
“Se espera que los resultados del convenio con el ministerio
sean más positivos que en el año anterior, en el que hubo una
cantidad importante de dinero que no se gastó”. Per tant, Sra.
Consellera, no me digui que vostès no han fet això, que està
aquí, i no me digui que no, perquè jo mentides no en dic, i quan
ho dic és perquè ho tenc ben documentat, Sra. Consellera.

(Remor de veus a la sala)

Per cert, també me deia, que a nosaltres no ens interessen
els immigrants, que no en fem cas i que jo hauria d’haver estat
a no sé quines actuacions; Sra. Consellera, miri, en una ocasió,
i li vaig dir a vostè, me va dir que no, com sempre, me varen
convidar, una agrupació d’immigrants, a la qual vostè hi era i
jo també; sé que després vostè va fer protestes ben enceses
perquè se m’havia convidat a mi, i jo li vull dir, Sra.
Consellera, que si vostè als actes que organitzi convidàs
aquesta diputada, si tingués la deferència de fer-ho, hi aniria,
com, per una altra banda, sí que la té el conseller d’Educació,
cada vegada que inaugura un centre, però de vostè, Sra.
Consellera, invitació encara no n’he tinguda cap ni una. Si he
anat a algun d’aquests seminaris que vostè organitza, hi he anat
pel meu compte, com a persona particular, per veure realment
què és el que es deia allà, realment no és que aprengués moltes
coses.

Per altra banda, tema d’integració, el que vostès estimen els
immigrants i els menors i tot això. Sra. Consellera, vostè sap
que el seu director general d’Immigració va dir públicament a
uns mitjans de comunicació que hi havia 200 menors que
vivien al carrer, 200 menors no acompanyats, vostè ho sap?
Vostè què ha fet en aquest tema, quines actuacions ha dut a
terme? Cap ni una, cap ni una, i això ho deia el seu director
general, Sra. Consellera.

Per altra banda, sí que és ver, també me comentava el tema
de si “los pueblos del mundo”, si no eren qüestions folklòriques
o no sé què. Miri, efectivament, fan un seminari, hi ha tota una
sèrie de gent, que jo no conec, però no dubt que no siguin
boníssims en temes d’immigració -casualment, és curiós que
tots siguin de Melilla, de determinades comunitats molt
determinades del Partit Popular-, també, evidentment, la Sra.
Contestí, el Sr. Manuel Gómez, com li deia, Guillermo Llano,
presidente de la federación española, i també en aquest
seminari, jo crec que una estrella, la Sra. Ana Botella -ja sabia
que li diria, no és ver?-, que la Sra. Ana Botella deu saber molt,
suposam, de peras y manzanas, d’immigració no en sabem tant,
de peras y manzanas segurament sí que en sap.

I miri, Sra. Consellera, jo crec que l’han convidada aquí,
molt oportunament, divendres, dia 9, perquè així els podrà
acompanyar a aquesta concentració d’aguiluchos inclosos i
serà l’estrella.

Gràcies.

(Remor de veus a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rado. Sra. Consellera, com a torn de
contrarèplica.

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

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. No es “Hable
con su alcalde” es “Encuentro con su alcalde”, se ha
confundido de cómo se llama esta jornada.
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Nosotros en la legislatura tenemos el segundo Plan de
atención a las personas inmigradas, que les molesta mucho que
en su nuevo eje lo desarrollemos, y así nos dice perfectamente
que se hace bien desde el ministerio, quien nos dice que se hace
mal es aquí. Pero bueno, lo que quiere decir que no sólo
escribimos y nos quedamos en los discursos eternos, como
hacían algunos, sino que traducimos los proyectos en
actuaciones que llegan al pueblo, que es la única manera de
hacer política social.

Nos ocupamos también de arreglar lo que otros no hacen,
como por ejemplo acoger niños de Canarias y tener nuestros
centros de acogida llenos, y nos ocuparemos también de
muchas cosas más, no le preocupe. Sí, no, ...

(Remor de veus a la sala)

... otras muchas cosas más de las que ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, si són tan amables.

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

... ustedes no hacen. Cuando desde los grupos políticos se
veían con muy escaso interés en la actuación de manera
comprometida, en reivindicar y luchar realmente por los
descuentos aéreos para los residentes no comunitarios, esta
conselleria, desde el primer día, conociendo la realidad social,
pues se fue a ver si es capaz de arreglar esta justicia social, esta
injusticia social; y para ello no nos quedamos en la mera
retórica sino que lo llevamos al Ministerio de Asuntos Sociales
de España, trasladando, por decisión unánime del primer Foro
de la Inmigración que convocamos, lo presentamos como
reclamo en todos los consejos superiores en materia de
inmigración del Gobierno español. Cuando el senador Fageda
presenta en la cámara de senadores la propuesta de descuento
que estaba avalada por el Parlamento de Baleares, es rechazada
por el PSOE.

(Remor de veus)

Así que dejémonos de frases y cuentos, que la gente quiere
hechos. La Conselleria de Inmigración y Cooperación llevó el
tema a Bruselas, también: tanto el comisario Franco Fratine,
como a través de la propuesta del Libro Verde, y por el
eurodiputado Tono López, y eso son hechos que hablan por sí
mismos. Cuando la población inmigrante que no tiene
representación consular en nuestro archipiélago, tiene
muchísimas dificultades para trasladarse y ser atendido en
Madrid o Barcelona, este Govern, a través de esta conselleria,
ofrece espacios consulares a todos los colectivos con amplia
representación en nuestra isla, ya sea para que se instalen de
forma permanente o para realizar consulados móviles.

Mientras tanto, el Partido Socialista manda, una vez más,
poniendo trabas, informes a las embajadas, alegando que no
deben estar ahí los consulados, por motivos de seguridad;
cuando las medidas de seguridad sólo se aplican en las
embajadas, no en los consulados. En Baleares no, pero en

Canarias sí. ¿Qué pasa, que en Baleares es menos seguro que
en Canarias? Y lo digo porque en Canarias sí que hay
consulado con oficinas cedidas en ayuntamientos. Que aclaro,
me parece, por cierto muy bien, porque en lugar de hacer
política barata, tendríamos que tener más presente a las
personas, no olvidemos que cuando hablamos de inmigración
estamos hablando de personas, personas como nuestros
baleares que un día tuvieron la necesidad de emigrar y a lo que
ustedes no sé porqué tienen esa manía persecutorio, y personas
como ustedes y como yo. Mientras que el Partido Socialista de
Baleares demuestra ser más solidario aún que la secretaria de
Estado con los intereses del Partido Socialista que con los
intereses de esta comunidad de Baleares, alegando que no
necesitamos más recursos para la integración de inmigrantes en
nuestro archipiélago, a pesar de eso vamos a la cola, y ustedes
lo saben muy bien, en subvenciones a esta comunidad, a la
cola, a la cola, y sólo nos dan lo que nos tienen que dar, como
a todos; mientras esto sucede, esta conselleria
permanentemente reivindica que Baleares no está contemplada
con ninguna de las situaciones especiales para distribución de
los fondos de integración del ministerio, no nos consideran la
situación insular, ni la doble ni la triple insularidad que aquí se
presenta, con lo que esto conlleva; que cada medida o
infraestructura dedicada a la integración y atención debe ser
multiplicada en cada isla, no nos considera como frontera, a
pesar de tener un aeropuerto internacional, a pesar de ser
geográficamente frontera, y si no ¿cómo explicamos que el año
pasado hayan llegado, que se sepan, dos pateras a nuestras
costas? Ni por número de ayuntamientos tampoco, a pesar de
tener en nuestra pequeña extensión territorial 67 ayuntamientos;
ni es considerado el alto porcentaje de población inmigrada que
tenemos en relación con otras comunidades, a pesar de que es
bien conocido que la inmigración en Baleares no es de tránsito,
es de destino.

Y reivindicamos esto porque conocemos la realidad
estructural y social de la inmigración en nuestra comunidad.
Mientras nosotros desde el Govern y en particular desde esta
conselleria mantenemos una muy buena relación con la
secretari de Estado y defendemos los intereses baleares, en esta
cámara se traen de forma determinada temas de los cuales
quiero pensar que es porque no tienen un claro conocimiento de
la situación, y no para confundir a la sociedad, como el de los
fondos devueltos al Estado en materia de integración, que una
vez más me acaba de recordar, ya que este otro reclamo que
hemos hecho a la secretaria de Estado, porque, como todos los
que están en esta materia saben que en el 2005 el acuerdo con
el ministerio se firmó el 30 de agosto y la convocatoria pública
se hizo en septiembre, y por una cuestión de tiempo, en la
Administración, los fondos destinados a la integración de los
inmigrantes, a las corporaciones locales, como son
ayuntamientos y consells, no se pudieron justificar a 31 de
diciembre del mismo año. Las actuaciones se llevaron todas a
cabo, y nosotros, teniendo una especial sensibilidad con esto y
negociando con la secretaria de Estado, para que se puedan
presentar el 31 de marzo las cuentas justificativas con todas las
demás, sufragamos ese millón de euros de nuestro dinero
propio de la comunidad, de actuaciones llevadas a cabo en
estas corporaciones y recién el ingreso último trimestre de
diciembre de 2006, por lo cual nos retienen un millón, que he
dicho antes que nos lo tendrán que devolver, como es de
justicia.
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Bueno, yo ya no sé cómo decir ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Consellera, per favor.

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

... las políticas que se están haciendo, que ustedes no
quieren abrir los oídos ni los ojos, y es que no hay más sordo
que el que no quiere oir.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies.

III. Moció RGE núm. 715/07, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general de
qualitat de l'escola pública, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 9007/06.

Seguidament, passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Moció RGE núm. 715/07,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general de qualitat de l’escola pública, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 9007/06.

Per defensar la moció, té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Per començar a justificar els
quatre punts que composen la moció del Grup Parlamentari
Socialista vull recordar que vaig enfocar aquesta interpelAlació
com a un balanç de l’acció educativa del Govern del PP,
centrant-me en el que considero que és la seva principal
responsabilitat, o sigui la qualitat de l’escola pública. Per
aclarir-nos, recordaré també que quan parlo de qualitat de
l’escola pública em refereixo a aquell conjunt de
característiques i serveis que es donen en un centre educatiu
perquè puguin assegurar dues coses: per un cantó, que
s’acompleixen els objectius de l’educació, els objectius
generals, que són despertar el desig de saber en els nins i les
nines; cuidar del seu benestar emocional i ajudar que puguin
construir valors cívics basats en la llibertat, la tolerància i la
solidaritat. I també deia que la qualitat era aquest conjunt de
circumstàncies que assegura que els professors i les professores
poden acomplir amb la seva responsabilitat bàsica, que no és
altra que facilitar oportunitats raonables d’aprendre a l’alumnat.

Precisament els continguts de la moció que presentem
pretenen aconseguir això que li ha mancat de manera tan palesa
a l’actuació de la conselleria, assegurar la igualtat
d’oportunitats a tots els nins i nines que estudien a la xarxa
pública, garantia que solament es pot donar assegurant la
qualitat de l’escola pública. Naturalment, no vull ni puc passar
de llarg pel fet que aquesta legislatura és a punt d’acabar i per
tant les propostes d’aquesta moció estan fetes des d’aquesta
perspectiva, són realistes i fàcils d’aprovar.

Per començar a justificar els diferents de la mateixa diré que
intentem donar resposta a les preguntes que no varen ser
contestades pel Sr. Conseller, preguntes que vaig centrar en dos
dels principals aspectes que donen compte de quin nivell de
qualitat té l’escola pública, les polítiques de suport que s’hi fan
i els resultats educatius.

En relació amb les polítiques de suport, vaig incidir en tres
aspectes bàsics: millora de les circumstàncies en què es
desenvolupa l’ensenyament, sobretot relació professor-alumnat
i distribució equitativa de nins i nines, i en aquest sentit vaig
preguntar: 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 amb l’atenció de
l’alumnat nouvingut? El segon aspecte de la política de suport
a la qualitat de l’escola pública el vaig centrar a aconseguir la
mateixa qualitat de les instalAlacions i dels serveis a tots els
centres finançats amb diners públics, o sigui a l’escola pública
i a la concertada, i vaig preguntar: per què no ha volgut
comprometre’s de veritat la Conselleria d’Educació a
aconseguir que els centres públics tinguin la mateixa qualitat
d’instalAlacions i serveis que la resta de centres que també
financem amb diners públics i que no constitueixen la principal
responsabilitat de la conselleria? I en darrer lloc, vaig abordar
el tema de la participació, preguntant dues qüestions: creu que
aconseguir la millor qualitat de l’escola pública passa per la
corresponsabilització a la resta d’instàncies que hi tenen
responsabilitat, o sigui, a les famílies però també a tota la resta
d’ens de la societat? I vaig preguntar, quina ha estat la raó, si
això era així? Per què no s’ha facilitat aquesta participació?

Al meu entendre, en aquell moment de la interpelAlació, el
Sr. Conseller no va poder donar resposta adequada a cap
d’aquestes preguntes. Tampoc no va poder contestar les
preguntes referides als greus problemes d’ineficàcia del sistema
educatiu, que es fan evidents quan mirem els resultats en
relació amb el fracàs escolar, repetidors, nivell d’absentisme
escolar, nombre de graduats en secundària o de titulats
universitaris que tenim a la nostra societat. Les preguntes eren
senzilles, ens pot dir el Sr. Conseller -era- per què no ha fet un
pla seriós per fer front als principals problemes d’ineficàcia
dels resultats de l’educació a les Balears? Per què altre cop,
menyspreant l’opinió dels experts, que li diuen que els nostres
nins i nines tenen un greu problema d’aprenentatge de la
lectoescriptura, no ha fet plans concrets per solucionar aquest
problema?

Naturalment, vàrem parlar d’inversions, d’acords sindicals
i d’augments en el nombre de professors, això sí que ho va fer
el Sr. Conseller; sens dubte eines, les tres, que ben emprades,
insisteixo, ben emprades, o sigui, amb criteris d’augmentar la
qualitat, podrien ser molt útils, però el cert és que no ho han
estat. En resum, a la nostra interpelAlació varen quedar sense
resposta les dues preguntes fonamentals: quines han estat les
raons que han fet que aquests darrers quatre anys no hagin
millorat la majoria dels problemes i dèficits que té
l’ensenyament a les Balears? I sobretot, per què s’ha consentit
que hi hagi diferències notables entre la qualitat que s’ofereix
als diversos centres educatius?

Els tres primers punts de la nostra moció venen a donar
resposta a aquestes preguntes, proposen que el Parlament de les
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Illes Balears insti el Govern a l’elaboració d’un mapa escolar,
no els ho diré tot sencer perquè vostès tenen la moció, proposa
que el Parlament de les Illes Balears constati i condemni la
manca d’atenció a la massificació a les aules dels centres
públics, en no establir criteris clars d’ampliació i construcció de
nous centres educatius, i proposem que el Parlament de les Illes
Balears constati que la Conselleria d’Educació i Cultura
desatén les necessitats de manteniment i reforma dels centres
públics mentre subvenciona la construcció d’aules a centres
privats. No m’aturaré ni un moment a tornar justificar la
necessitat d’aquests tres punts, perquè ho hem fet abastament
i en moltes ocasions.

La conselleria, per descomptat, té raons per no haver fet cap
de les coses que demanem, però el que està meridianament clar
és que aquestes raons no tenen res a veure amb la qualitat
educativa de l’escola pública. La realitat és tossuda, la
conselleria ha invertit diners en la construcció i manteniment de
centres, però la manca d’una planificació estructurada,
coordinada i participativa ha fet que gran part d’aquests
esforços no tinguin els resultats adequats. Per això proposem
que el Parlament insti el Govern a no donar l’esquena a aquesta
realitat tossuda que pregona dues coses: que per obtenir
resultats amb les inversions s’ha de partir d’una adequada
planificació que defineixi les zones i els centres d’especial
necessitat i estableixi els criteris de prioritat. I sobretot, la
realitat tossuda pregona que la conselleria no ha apostat tot el
fermament que hauria d’haver-ho fet, no ha apostat pel que és
la seva principal responsabilitat: els centres públics i la seva
qualitat. Estam parlant que la política educativa del govern del
Partit Popular no ha treballat el necessari per aconseguir uns
drets fonamentals: que tots els centres ofereixin als nins o nines
que hi estudien iguals oportunitats d’aprenentatge i educació.
O és que els responsables de l’educació del Partit Popular
poden negar el que diuen tots els estudis?

Quan em preparava aquesta defensa de la moció, vaig tenir
oportunitat de llegir els darrers estudis que s’han fet en relació
amb els resultats de la l’informe PISA, i jo els recomano que
els llegeixin; aquest estudi, que va caure a les meves mans, ha
analitzat les variables que influeixen en els diferents rendiments
dels centres. El primer que diu l’estudi és que, el primer que
constata és que hi ha múltiples variables, però que sens dubte
els centres amb millor rendiment tenen dues coses: un millor
clima escolar i unes millors infraestructures i recursos
educatius.

A partir d’aquestes idees i constatacions és fàcil justificar
el quart punt de la nostra moció, el qual consisteix a
l’elaboració, comptant amb la participació dels diferents agents
de la comunitat educativa, d’un pla integral per a la millora de
la qualitat de l’escola pública. Insisteixo que plantejar un punt
d’aquesta categoria quan falten tres plens perquè s’acabi
aquesta legislatura, i dos mesos i mig perquè arribem a les
eleccions, per descomptat això no vol dir que no es pugui
endegar, es pot començar, perquè el que importa és el
simbolisme d’aquesta actuació. Aquest pla integral que
proposem que s’iniciï té com a objectiu dues coses: millorar els
resultats acadèmics i l’oferta de serveis dels centres públics i,
en segon lloc, augmentar el prestigi i el reconeixement social
de l’escola pública en el seu conjunt. Proposem que inclogui
apartats que estudiïn les causes que intervenen en aquests mals

resultats i faci mesures per millorar-los; proposem que
s’estableixi el sistema d’avaluació per a l’assoliment dels
objectius d’aquest pla integral, i proposem que hi hagi una
metodologia de participació tant en la implantació com en
l’avaluació d’aquest pla integral.

Deia al començament que la nostra interpelAlació volia ser
un balanç de les accions en matèria educativa del Govern i, si
per qualque s’han caracteritzat aquestes actuacions ha estat per
la poca cura en les seves obligacions sobre la qualitat de
l’escola pública; poca cura, que s’ha manifestat amb manca
d’accions per assegurar l’equitat dels serveis que donen els
centres; poca cura i àdhuc inexistència de qualitat pedagògica
dels plans estrella que s’han endegat. Jo posaré dos exemples,
he intentat discutir en aquest Parlament i a la comissió, a les
comissions i en els plens, sobre els aspectes pedagògics, per
exemple, del Pla d’elecció de la llengua del primer
ensenyament i del trilingüisme, i jo no ho he aconseguit, no ho
hem aconseguit ningú parlar d’això. Deia que s’ha manifestat
amb poca cura o que cap iniciativa, a mi em sembla, o
escassíssimes iniciatives per implicar el conjunt de la
ciutadania i la resta d’administracions en la corresponsabilitat
educativa; inexistència de mesures de suport al professorat i als
centres en matèria d’innovació, d’incentivació i de prestigi, que
no solament d’augment del nombre, i manca de promoció de
mecanismes eficaços d’intercomunicació i participació dels
centres i de les entitats educatives.

Sens dubte, l’inici per part de la conselleria d’un Pla
integral per a la millora de la qualitat de l’escola pública seria
la millor demostració que el Partit Popular vol treballar per
aconseguir el que és un dels seus deures bàsics, aconseguir
l’equitat en les condicions de l’educació que rep el conjunt de
l’alumnat balear. Per això, perquè ho puguin demostrar,
demanem que s’acceptin els diferents punts de la nostra moció.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Fixació de posicions, en
primer lloc, el Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, prenc la paraula
en aquest punt, en primer lloc, per deixar clar que la posició del
nostre grup parlamentari serà donar suport a la moció
presentada pel Grup Socialista a través de la seva portaveu Sra.
Alberdi. 

Nosaltres consideram oportuna la presentació d’aquesta
moció i intentaré explicar per què la consideram oportuna. Som
conscients, com ella mateixa ha dit, que a les dates que estam
no és el moment de presentar, de plantejar l’elaboració de plans
estratègics o de presentar determinades coses, però sempre és
important fer un debat en profunditat estratègica sobre els
temes d’educació. Jo intentaria a la vegada anar més enllà del
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que seria exclusivament l’anàlisi de gestió de la tasca feta,
desenvolupada per la Conselleria d’Educació del Govern
balear, del Partit Popular, i demanaria un esforç al mateix Partit
Popular per analitzar en profunditat el que planteja aquesta
moció, fer, si és necessari, les modificacions que considerés
oportú en determinats aspectes i que pogués ser aprovada una
moció per unanimitat en aquest parlament a un tema que jo
consider estratègic per al futur de la nostra comunitat
autònoma.

Parlar d’educació a les Illes avui, l’any en què estam, el
2007, i amb els problemes del nostre sistema econòmic..., bé,
eliminaré la paraula “problemes”, amb la realitat del nostre
sistema econòmic i amb els eixos de futur i, en fi, els
plantejaments que hem de fer de cara al futur, ens planteja que
una de les grans debilitats existents a la nostra comunitat en
aquests moments fa referència a mancances des del punt de
vista del sistema educatiu. Dic que vaig més enllà que de la
gestió del Govern i no es dedueixi d’això una crítica exclusiva
a la gestió feta per la conselleria del Govern, però hi ha dades
que són esgarrifoses i que convé tenir-les presents.

Vivim a una comunitat autònoma amb un nivell
d’abandonament escolar capdavanter a la resta de comunitats
autònomes de l’Estat. Això és una dada altament preocupant
que afecta en profunditat la nostra comunitat, el bé de les seves
persones però també el seu model productiu. Això s’enllaça
amb dues dades més que també són altament preocupants a la
nostra comunitat. Una, el nivell de formació professional de la
nostra mà d’obra, un nivell de formació professional dels més
baixos de l’Estat espanyol, evidentment pensada per a un model
productiu i econòmic de serveis, a un nivell de serveis de
massificació de serveis i, per tant, sense especial necessitat
d’especialització; per tant respon a aquest model que és un
model que tothom ja sap que no té futur i que convé anar
introduint canvis. I conjuntament amb aquesta dada som una de
les comunitats autònomes de l’Estat espanyol, si no la que més,
que té un percentatge més baix d’alumnes que arriben a la
universitat, un de cada quatre, un percentatge més baix que el
percentatge estatal i europeu.

Evidentment totes aquestes dades no són imputables a la
gestió d’un govern, són imputables a una situació general, però
demostren que la Sra. Alberdi i el Partit Socialista, quan posen
damunt al taula un tema com el que han posat sobre la taula, no
estan desencertats. Convé plantejar-nos de cara al futur, i seria
importantíssim que fos un pacte d’estat, que fos un acord
majoritari de tota la cambra, que l’educació, en totes les seves
vessants, és a dir, l’educació tant professional com l’educació
des del punt de vista general, formàs part dels eixos estratègics
fonamentals de qualsevol política pública de l’administració
pública, sigui del color que sigui, que es fes en el futur. 

És absolutament imprescindible assumir aquest problema,
aquesta mancança, aquesta deficiència que té la nostra situació
real i la nostra estructura econòmica, i afrontar-la amb
profunditat. Si no començam per aquí, si no començam pel
tema de l’educació en els nivells, la qualitat de l’educació
pública com a element fonamental i esperonador de tota la resta
de l’educació, l’educació pública ha de ser capdavantera en el
marc de l’educació general, i privada també, i per tant ha de ser
capdavantera, el tema de la qualitat en l’educació és un element

fonamental, el tema de donar el paper que correspon a la
formació professional reglada i, a la vegada, avançar en la
unificació dels tres subsistemes de formació professional com
un element fonamental per introduir canvis estratègics en el
nostre mercat de mà d’obra i, a la vegada, la importància que
té la Universitat de les Illes Balears i l’arribada dels nostres
joves, els nostres alAlots i alAlotes a la universitat, significa, crec
que hauria de ser un element fonamental, fonamental i
estratègic, al qual hauríem d’arribar, en el qual ens hauríem de
posar d’acord tots.

Per això és que jo don a la moció presentada per la Sra.
Alberdi avui un caràcter d’acord, de compromís que en les
dates que estam, si fos assolit majoritàriament per la Cambra,
tendria fins i tot un caràcter de proposta a la ciutadania en les
dates preelectorals en què estam: el compromís de temes tan
importants com el que aquí se situa, el mapa escolar, que
contempli les zones, etc., etc.; l’atenció..., la massificació de les
aules als centres públics i per tant la millora de la qualitat i tots
els esforços necessaris per millorar aquest aspecte; la necessitat
de la reforma dels centres públics per fer; i, per suposat, aquest
pla integral al qual fa referència la conselleria, perdó, la moció.
Aquest pla integral per a la millora de la qualitat de l’escola
pública, que contempli com a element central del mateix el
prestigi i el reconeixement social de l’escola pública en el seu
conjunt, i que aniria acompanyat d’una sèrie de mesures que
aquí s’anomenen i que podrien ampliar-se, sense cap dubte,
amb altres, tendria el valor, si avui s’aprovàs per majoria
aquesta proposta, tendria valor de proposta estratègica a la
ciutadania, de compromís dels seus representants polítics que
pensen situar en el futur, la propera legislatura, l’educació com
element central, com element bàsic de tota gestió pública
perquè és una necessitat per als ciutadans i les ciutadanes,
perquè és una necessitat per a les persones, però també i de
forma molt important perquè és una necessitat vital per a la
reconversió, la reconducció del nostre model productiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, Hble. Sr. Riudavets té vostè la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
no m’allargaré -crec- molt en la intervenció; bé, no ho sé, ja ho
veurem, però en realitat no seria necessari que ho fes perquè en
definitiva el que vull constatar, ja a les acaballes de la
legislatura, com tots els que m’han precedit ja han dit, el que
constatam és l’abandó, l’abandó durant quatre anys, en què s’ha
tingut l’escola pública, perquè si llegim els punts d’aquesta
moció, a la qual evidentment donarem suport, ens trobam amb
un llistat d’allò que s’hauria d’haver fet i que no s’ha volgut fer.
En definitiva aquests punts diuen açò: tot açò s’hauria d’haver
fet i encara ara, a tres debats de la dissolució del Parlament,
encara no s’ha fet. És a dir, conclusió: no s’ha volgut fer.

Perquè els punts que vostè, Sra. Alberdi, el Grup Socialista,
ens posa avui a votació, i que jo crec que podrien ser molts
més, molts més, no són tampoc -i crec que coincidirem- la
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concreció d’un programa progressista, ni de bon tros; són
simplement actuacions de sentit comú. I açò és el més trist de
tot, perquè el que se’ns proposa votar aquí avui és el que hauria
de fer qualsevol govern, sigui d’esquerres o de dretes,
qualsevol govern, açò sí, amb una miqueta, només una miqueta,
de responsabilitat, precisament la responsabilitat que no ha
tingut aquest govern del Partit Popular. Perquè qualsevol
govern, qualsevol govern de dretes o d’esquerres, amb una
mica de responsabilitat hauria elaborat un mapa escolar, hauria
establert, en definitiva, criteris clars i no arbitraris per a la
construcció de centres educatius, hauria fet tot el possible per
millorar el nivell educatiu. En definitiva què hagués fet?,
hagués complit la seva obligació, res més que açò, complir la
seva obligació.

En aquesta moció, llavors, se’ns demana allò que a altres
terres seria una obvietat i que aquí és el cúmul de l’ambició:
que el Govern compleixi la seva obligació. Però, clar, tot té una
explicació, i açò no és un enigma massa difícil d’explicar.
Aquest govern no s’ha fet allò que s’espera de qualsevol govern
per una raó molt senzilla, molt simple: perquè ni per un segon
ni per un moment no ha posat els interessos generals per sobre
dels seus interessos de partit. No ha tingut mai ni per un segon
allò que en un altre context anomenaríem sentit d’estat. La seva
política ha estat mesquina i basada en el pur càlcul. Mai no s’ha
elevat per damunt de la més barroera de les estratègies:
acontentar els seus i no perdre vots. I açò és tota la política
educativa que han tingut les Illes Balears aquests quatre anys,
res més que açò. Res d’afrontar els problemes estructurals del
nostre sistema educatiu i que vostè assenyala, Sra. Alberdi, a la
moció. Res de prendre decisions que podrien suposar malestar
entre qui els donen suport. Res de governar des de l’equitat, des
de la igualtat per a tots. Res d’açò, Déu ens alliberi!, açò els
podria fer perdre qualque vot. Quatre anys perduts, quatre anys
de frenada si no de retrocés, quatre anys de govern per a uns
pocs en detriment de molts.

Fa quinze dies, en el debat de la interpelAlació, es plantejava
com un balanç i és un balanç impossible, és un debat
impossible, ja, avui, i és perquè no empram les mateixes
magnituds ni els mateixos barems. A vostè, Sra. Alberdi, i a mi
mateix i als que seiem en aquest costat de la cambra, ens
preocupa, de ver que ens preocupa la qualitat del sistema
educatiu. Per açò ens regim i per açò és la font de totes les
anàlisis que feim aquí. Però, a aquest govern, no li preocupa, en
absolut no li preocupa, perquè la seva preocupació és una altra
i la seva única mesura és l’interès del seu partit. Després
pujaran a aquesta tribuna i ens intentaran aclaparar amb xifres,
vostè sap que la majoria manipulades, ho ha demostrat dues o
tres vegades vostè mateixa aquí dalt, i vindran a vendre’ns un
discurs políticament correcte -“hem fet això, hem fet allò altre
i nosaltres ens preocupam molt per la qualitat de l’educació”-
però la realitat no té res a veure amb el que ens diuen aquí dalt.
Empren aquesta tribuna, empren mitjans públics, empren el que
poden per confondre, per enganar, en definitiva, la població.

Però ja és famós i tothom sap allò que no es pot enganar
tothom i per sempre, i açò és el que està passant en aquests
moments. Malgrat aquests constants artificis no han aconseguit
enganar la comunitat educativa, i per açò la irritació, el
descontent, el malestar presents als centres educatius. (...) és
aquí dalt, des d’aquest mateixa tribuna fa quinze dies; des del

Partit Popular ho negaven, però jo crec que qualsevol persona
que parli amb els professionals de l’educació sabrà que això
que dic és cert; malgrat la seva estratègia de confusió,
l’emmascarament de la realitat, aquest govern ja fa estona que
ha mostrat -a Menorca ho deim així- ha mostrat el llautó; un
govern que ha estat atent exclusivament a interessos partidistes,
que ha governat per afavorir els sectors socials més
reaccionaris, que li donen suport i que jo a vegades pens que el
tenen segrestat: OPUS, AFA, etc., etc.; ja m’arrisc que a un
altre article a un diari em critiquin, però OPUS, AFA, etc... 

Però bé, repassem ara, després del que he dit, ni que sigui
breument, els punts de la moció, són interessants.

Mapa escolar. Ho he explicat moltes vegades des d’aquesta
mateixa tribuna, moltes vegades. No han fet el mapa escolar
2004-2008, que és allò que els pertocava fer, continuació del
que sí va fer el pacte de progrés, per un motiu ben senzill,
perquè els hagués suposat un compromís, un mapa escolar és
un compromís; hagués suposat una planificació d’obres a partir
de les necessitats de la població i no dels seus interessos;
hagués suposat que no podien decidir en funció del seu caprici;
ja no podien actuar des de l’absoluta discrecionalitat. Vostè ho
assenyala, Sra. Alberdi, en el segon punt de la moció: amb un
mapa escolar els hagués estat molt difícil seguir endavant amb
aquest menfotisme respecte a la massificació de les aules dels
centres públics, haguessin hagut d’establir els criteris clars
d’ampliació i construcció de nous centres educatius. I ha estat
just allò que mai no els ha interessat, just allò que mai no poden
acceptar, just allò que hagués fet qualsevol govern que fos una
miqueta responsable.

Aquests quatre anys el Govern s’ha passat els quatre anys
atorgant les obres de centres com si fossin una espècie de
gràcia reial, una mercè del poder, un regal, un regal del Partit
Popular, “bé, a vosaltres sí, a vosaltres el vos farem; aquest no;
per què?, no hi ha mapa escolar, a vosaltres sí i a vosaltres no”.
Per què?, perquè sí. Han intentat fer clientela, han premiat els
bons, els seus; han castigat els dolents -sembla el catecisme-,
tots els altres. Han emprat l’educació, les necessitats educatives
com una eina més del seu projecte d’una hegemonia política.

I tot açò revestit d’un doble llenguatge, d’una doble moral,
en definitiva, perquè per quatre anys, fixin-s’hi bé, per quatre
anys, senyores diputades fixin-s’hi bé, se’ns ha posat en els
pressupostos com un objectiu prioritari fer el mapa escolar, un
any rere l’altre, i un munt de vegades, conseller inclòs, han
pujat aquí dalt a dir-nos “el presentarem d’aquí a quatre dies”.
Bé, va! No m’estranyaria, no, que el presentessin un dia
d’aquests, eh?, no m’estranyaria gens. De fet els de Menorca
tenen l’esborrany fet, els el van fer des dels serveis tècnics, el
tenen; el que passa és que ara ja no suposa un compromís, no,
ara ja no suposa un compromís perquè ara sí entra dins la seva
lògica política, dins la seva estratègia partidista, perquè ara el
poden emprar com una promesa electoral, ara el poden emprar;
si l’haguessin fet al principi, com era la seva obligació, era un
compromís, ara és una promesa i si guanyen, que no guanyaran,
ja veurem què passa. N’estic convençut, Sr. Conseller, i si no
vengui aquí dalt i digui-m’ho i jo li contestaré. Abans el mapa
escolar els hagués lligat de mans. Ara és una eina més de
propaganda.
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Sempre sentim el mateix discurs, sempre en la mateixa línia,
sempre amb les mateixes prioritats. Primer els interessos de
partit; en segon lloc les maniobres per enganar l’opinió pública;
en tercer lloc la propaganda, i finalment i d’una manera
cosmètica qualque aspecte educatiu ni que sigui per dissimular.
Açò és la política d’aquest govern, açò és el que hem tengut
fins ara; no és el que ens mereixem, ho he dit moltes vegades
també, però és el que hem tingut. I torn dir que esper, n’estic
convençut, que prest ho deixarem de tenir.

Passem a un altre punt. He llegit amb molta atenció, Sra.
Alberdi, les mesures que ens proposen al quart punt de la
moció, ho he trobat molt interessant. Són al meu parer
assenyades, de sentit comú, com he dit abans, de sentit comú,
no són revolucionàries ni trencadores, són de sentit comú, són
allò que hauria de fer qualsevol govern, qualsevol; però, clar,
naturalment a les nostres illes i després de patir quatre anys
d’aquest govern fins i tot el sentit comú sembla revolucionari
i les mesures assenyades semblen trencadores, i és que hem
arribat a uns extrems que jo crec que són inconcebibles. Des de
l’oposició, fixin-s’hi bé, hem d’instar el Govern perquè es
prenguin mesures per contrarestar la tendència dels mals
resultats acadèmics; hem d’instar la Conselleria d’Educació a
fer qualque cosa per millorar els resultats acadèmics; hem
d’instar que faci avaluacions periòdiques dels objectius fixats;
l’hem d’instar que faci que la participació de la comunitat
educativa, que se l’han capolada tota, torni a ser un eix
fonamental del nostre sistema educatiu. És a dir, senyores
diputades i senyors diputats, hem arribat al punt que des de
l’oposició hem d’instar el Govern que faci allò que qualsevol
estudiant de primer de magisteri sap que es fonamental dins el
món educatiu. Aquí és on estam, després de quatre anys és on
estam.

Qualsevol estudiant de primer de magisteri sap que calen
objectius clars, calen programes clars i avaluables i amb la
participació de tots els agents educatius si volem tenir un
ensenyament de qualitat. El que ens hem de plantejar ara és si,
a aquest govern, li interessa un ensenyament de qualitat. Jo
després del que he vist durant quatre anys, i no sé si tornaré
enrere, estic convençut que no li interessa un ensenyament de
qualitat.

Per tant la responsabilitat durant aquests quatre anys ha
estat seva, el fracàs és també culpa seva.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular,
Hble. Sr. Simó Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Què fàcil és fer
oposició!, és molt fàcil fer oposició. Jo aquests quatre anys que
he estat responsable d’educació pensava que en aquestes altures
ja ho haguera sentit tot, però la veritat és que avui he quedat
realment sorprès de la falta de rigor, de la falta de seriositat que
alguns portaveus han demostrat des d’aquesta tribuna. 

Jo no som un professional de l’educació, però els que
m’han precedit en la paraula sí que ho són, professionals de
l’educació, i segurament coneixen molt millor que jo aquest
món, i per tant em sorprèn encara més que tenint aquest
coneixement de la realitat educativa avui en dia a les nostres
illes alguns tenguin la..., el poc nivell -no, no diré barra-, el poc
nivell per tal de pujar a aquesta tribuna i dir el que han dit. Em
sembla increïble, en aquestes altures, la qual cosa assenyala que
alguns diputats duen unes cucales i, com dic, no surten del
carrerany del discurs prefabricat que han vingut dient al llarg
d’aquests anys.

Jo venia a debatre una moció, una moció que el PSOE ha
presentat derivada de la interpelAlació que vam veure fa devers
quinze dies, i mentiria si digués que aquesta proposta és
innovadora, que presenta propostes en positiu o que és una
proposta que s’ajusta a la realitat. Res tot açò hi ha damunt el
paper sobre les propostes d’acord que se’ns presenten, i açò,
com deia abans, no ens ha d’estranyar, ja que, alguns dels
arguments que hem sentit avui, els hem escoltat al llarg de tota
la legislatura: que si el PP prima l’escola privada sobre la
pública, que si desatén els colAlegis públics i un llarg etcètera
que no vull repetir per no avorrir-los. I dic açò perquè
l’estratègia dels partits de l’oposició, especialment del PSOE,
respecte de la política educativa que el Partit Popular ha duit a
terme al llarg d’aquests quatre anys, ha sortit d’un clixé
perfectament planificat, una estratègia política calculada al
milAlímitre que pretén fer veure a la societat una realitat que no
és tal, una estratègia política a la qual no interessa la veritat,
que està totalment aliena a aquesta realitat i a la vertadera
situació del nostre sistema educatiu. En definitiva, una
estratègia política autista davant la realitat de dades, de xifres,
de pressuposts i d’esforços destinats a l’ensenyament a les
nostres illes. I és així perquè actualment no es pot sostenir un
debat comparatiu sobre gestió d’un i altre govern. No es pot
sostenir una comparativa entre els pressuposts que ha destinat
el PP a l’educació ni tampoc la gestió que ha desenvolupat
aquest govern al llarg d’aquests quatre anys. Per tant l’única
alternativa és no sortir del carrerany, dur a terme l’estratègia
planificada sense embuts, sense vergonya, passi el que passi. 

Nosaltres, per tant, no podem compartir de cap manera
aquesta manera de veure i de fer les coses, i evidentment els
arguments que nosaltres enfrontam davant d’aquest
posicionament vénen avalats per fets, per consecucions.
Nosaltres no demanam actes de fe, nosaltres presentam coses
concretes, coses que es poden tocar, que es poden veure i que
es poden gaudir per part dels nostres alumnes.

Aquestes són les millors raons que un partit polític pot
esgrimir davant d’un oponent que en el seu moment va tenir
l’oportunitat de demostrar el que podia fer; és cert que sabem
que el PSOE no ho ha pogut demostrar mai per ell mateix en
aquesta comunitat autònoma, ja que no ha gestionat aquesta
competència, la va cedir al PSM. Però, com dic, aquesta
demostració comparativa queda més o manco a un quart dels
esforços que aquest govern hi està destinant. Per tant, senyors
diputats, jo entenc que algunes de les argumentacions que s’han
plantejat avui des d’aquesta tribuna corresponen a aquesta
política de pinyó fix, de centrar-se sobre una crítica que no té
base per tal de fer veure el que no és.
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Sí que vull entrar, si el temps m’ho permet, a contestar
alguns dels punts que s’han expressat a la moció. Respecte del
primer, del mapa escolar, vull recordar que el mapa escolar que
va presentar el govern del pacte no anava acompanyat d’un pla
d’execució, i açò al nostre entendre ja indica molt de la visió
política que un govern pot tenir. Està molt bé dibuixar una
planificació, però si darrere no hi ha el suport econòmic ni la
planificació estratègica per tal de desenvolupar aquestes
actuacions es queda en res, es queda en fum. Per tant què va fer
aquest govern, just va entrar? Idò dur a terme un pla
d’infraestructures per dur a terme el mapa escolar que vostès
van deixar sense finançació.

He de dir que des de la conselleria s’està treballant en el
mapa escolar per illes, per a cada una de les illes, i cada una de
les illes comptarà amb aquest pla d’infraestructures
individualitzat. I he de dir que és cert que el mapa escolar de
Menorca està acabat i està a punt de presentar-se; ha estat una
feina llarga, però les feines que precisen d’una atenció especial,
d’un tractament adequat necessiten el seu temps per poder-se
acabar.

Respecte de l’acusació de la massificació a les aules, etc.,
etc., jo he de tornar insistir que el pla d’infraestructures
educatives no només contempla la creació de nous centres
educatius, sinó també l’ampliació d’altres que ja estan
construïts, existents, i que necessiten més capacitat d’acollida.
El Govern balear hi està fent feina de valent en aquest sentit,
com tots vostès saben, i no tornaré repetir les xifres de centres
reformats, de centres nous construïts. Però sí que vull destacar,
per exemple, l’augment en nombre d’escoles amb menjador;
l’ampliació del programa Escola matinera amb mesures que
contribueixen a facilitar la conciliació de la vida familiar i
laboral, que açò és qualitat educativa; o la major dotació de
professorat, major dotació d’aules d’informàtica, de gabinets
d’orientació, de programes d’acollida per als nouvinguts... Tot
açò supòs que vostès no ho consideren qualitat en l’educació.

I feim açò perquè tenim molt clar, i ho he dit per activa i per
passiva des d’aquesta tribuna i ho ha dit el Govern i ho han dit
el conseller, que l’educació per al Partit Popular suposa un eix
estratègic d’aquesta legislatura, i encara que vostès no ho
vulguin veure, que entenc que vostès no poden reconèixer
aquest èxit que el Partit Popular la assolit en matèria educativa
al llarg d’aquesta legislatura, s’han assentat les bases d’un
millor futur i d’un millor present, ja, perquè ja es noten les
inversions i els esforços que s’han destinat en matèria
educativa, un millor futur i un millor present per al nostre
sistema educatiu, i ho hem demostrat amb pressuposts, ho hem
demostrat amb atenció i ho hem demostrat amb els esforços de
tot tipus que s’hi han destinat.

Respecte de l’atenció a les necessitats de manteniment de
les infraestructures educatives, és clar, un pot caure en aquesta
falAlàcia de “vostès desatenen l’escola pública perquè atenen
l’escola concertada”, com si l’escola concertada no tingués un
interès públic; o com si els pocs doblers, percentualment -crec
que són 350.000 euros-, destinats a l’escola concertada,
respecte dels 60 milions d’euros que es destinen directament a
obra pública, 350.000 front als 60 milions d’euros. Per tant, jo
entenc que açò és una falAlàcia, com si destinar aquests pocs

recursos a l’escola pública concertada impliqués desatendre
directament els colAlegis públics. Açò no se sosté per cap peu.

I mencionava la portaveu del PSOE l’informe Pisa, feia
incidència en un seguit de factors, especialment dos, la millora
del clima educatiu i la millora de les infraestructures
educatives. I és precisament en aquests dos factors allà on el
mèrit del Govern balear és més notori en infraestructures i en
millora de l’ambient de l’escola perquè vostès no creuen que és
millorar l’ambient de l’escola el promoure l’estabilitat laboral
dels professors? Vostès creuen que és millorar l’ambient de
l’escola dotar amb un 17% més la plantilla del professorat a les
nostres Illes?

I ja finalment el Pla integral de millora educativa. És com
si nosaltres reconeguéssim que en matèria de qualitat educativa
aquest Govern no hagués fet res i açò evidentment no ho
podem assumir perquè n’hem fetes moltes d’accions, moltes
actuacions en aquest sentit. I precisament vull recordar que va
ser un Govern del Partit Popular el que va impulsar la Llei
orgànica de qualitat en l’educació i que va ser el PSOE el que
va derogar aquesta llei. Si haguéssim tingut aquest instrument
vigent molt probablement disposaríem de més instruments per
millorar aquesta qualitat educativa i vostès varen ser els que la
varen derogar. 

Per tant, senyores i senyors diputats jo entenc que no han
estat, ni molt manco, quatre anys de frenada, com alguns volen
fer veure, han estat 4 anys d’avanç allà on s’han posat els pilars
sòlids per tal de tenir un sistema educatiu modern, avançat i de
qualitat i que és el sistema que nosaltres volem per als nostres
fills. Per tant, senyores i senyors diputats no podem donar
suport a cap dels punts que vostès han presentat a aquesta
moció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Hble. Sra. Alberdi té vostè la
paraula.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. I en primer lloc el nostre
agraïment als grups parlamentaris que donen suport als
diferents punts de la nostra moció. Ai, Sr. Gornés, tant de bo
fos fàcil fer oposició! Però no ho és fàcil fer oposició, sobretot
quan ens acusa constantment de seguir un camí prefixat i de dir
sempre les mateixes coses. I ens diu..., com és que vostès tenen,
-no ho ha dit exactament així-, però ha vengut a dir com és que
hi ha aquesta manca de vergonya de poder dir que com un clixé
venir a passar comptes del nostre balanç? 

En realitat Sr. Gornés jo ja li he dit moltes vegades això, li
he dit que l’únic que parla del passat és vostè, els únics que no
parlen ni del futur ni del present són vostès. Jo he intentat
parlar del present i li he donat dades, moltes dades, vostè cap
ni una, perquè no tinc temps de parlar d’infraestructures, ni tinc
temps de parlar de les mentides de les infraestructures un altre
cop. Dic mentides en relació a les infraestructures, mentides. Ja
n’hem parlat i està escrit en aquest Diari de Sessions. I si vol en
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tornem parlar perquè jo tinc les dades aquí, sempre les porto,
perquè sé que vostès sempre parlen d’això. El problema és que
no tinc temps.

Jo li agraeixo molt Sr. Rosselló que vostè hagi centrat
exactament el punt que jo volia ressaltar. Jo volia ressaltar que
vostès, com moltes coses amb les actuacions de la conselleria,
han deixat de banda els vertaders punts febles de la nostra
educació i un d’ells és la qualitat. Si voleu parlem de la qualitat
i de les diferències entre la concertada i la pública, jo em
centrava a la qualitat de l’escola pública que em sembla que és
a això que hem de donar resposta. I vostès, naturalment, no
n’han donat cap ni una. Varen començar oferint un pacte per
l’educació, que es va esvair, com la promesa de la gratuïtat.
Varen aconseguir que el nostre sistema educatiu es convertís en
un camp de batalla amb projectes sense cap qualitat, ni cap
justificació ni tan sols pedagògica. Però jo insistesc, no vull
parlar més que de la qualitat de l’escola pública i vull fer-ho...,
he intentat parlar del present precisament per contrastar la
manera de treballar, vostè sempre em diu: “quina pena, vostè
em decep, no té rigor i tal...”. Jo no li dic això, només li dic que
vostè no em contesta, no respon, vostès no exerceixen les seves
responsabilitats i li ho demostraré.

Jo he fet un anàlisi molt senzill de la realitat, senzill i clar,
per fer un balanç he mirat el present i llavors he constatat:
estem a la cua dels principals indicadors de l’eficàcia del
sistema pública? No cal que ens ho preguntem, estem a la cua,
ho diuen tots els informes interns i externs, encara que nosaltres
estam intentant fer-ne un altre per veure si ho arreglem una
mica, però no ho arreglarem. I llavors jo li pregunto, si estem
a la cua de tots aquests indicadors, què ha fet aquesta
conselleria? Quins plans ha fet concrets per millorar els
resultats educatius? En els centres públics i en els concertats,
a part d’augmentar el número de professorat, a part d’invertir
naturalment, com invertim 1.000 milions de pessetes l’any en
un equip ciclista, o invertim 80 milions d’euros en una televisió
que de cap manera respon a les necessitats que té el nostre
sistema educatiu.

He constatat que hi ha diferències entre els serveis i les
infraestructures que es donen en els centres concertats i els
centres públics, que són la seva principal responsabilitat. I
pregunto, què ha fet per augmentar la qualitat d’aquests serveis
i d’aquestes instalAlacions dels centres públics? He constatat i
és important que tothom ho sàpiga, perquè tothom diu, no ho
dic jo, vostè mateix també ho diu, que tothom es
corresponsabilitzi de l’educació i de la qualitat de l’educació.
I li he preguntat què ha fet la Conselleria d’Educació per
implicar el conjunt de la ciutadania en la corresponsabilitat
educativa? Miri, en realitat que no aprovin aquesta moció no té
cap importància, estem a les acaballes d’això. El que té
importància és que vostès hagin fet deixadesa de la
responsabilitat en relació a la qualitat de l’escola pública. El Sr.
Riudavets i el Sr. Rosselló ja ho han dit, no té importància
perquè en realitat el proper Govern que governi haurà de fer tot
el que diu aquesta moció que jo els presentava. Vostès tenien
una oportunitat, l’han desaprofitada, com n’han desaprofitat
tantes altres. El que han seguit fent, deia el Sr. Gornés: “hem
assegurat un millor futur per a l’escola pública”. No, vostès han
fet tres coses, en fer deixadesa de la seva responsabilitat han fet
un frau a la confiança de la societat que els ho posava a les

seves mans. I en darrer lloc i això és el més gros, a l’inrevés del
que deia el Sr. Gornés, a mi l’únic que se m’acut per fer balanç
és que vostès el que han fet és posar molt més difícil el futur en
el nostre sistema educatiu.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. Sr. Nadal?

EL SR. NADAL I BUADES:

Sr. President, seria possible la votació separada dels punts
1 i 4, separats del 2 i 3?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Alberdi, està d’acord?

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a votar l’1 i el 4 conjuntament. Un moment
si són tan amables. Passam a votació.

22 vots a favor, 29 en contra i cap abstenció.

I ara senyores i senyors diputats passam a votar la resta de
punts. Passam a votació.

21 a favor, 30 en contra i cap abstenció.

Per tant, queda rebutjada la moció RGE núm. 715.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 606/07,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
hospital de referència.

A continuació passam al quart punt de l’ordre del dia que
correspon a les proposicions no de llei i en primer lloc
debatrem la RGE núm. 606/07 presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa al nou hospital de referència.
Per defensar la proposició no de llei té la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei per la
qual el Parlament insta el Govern a: en primer lloc a anulAlar el
procés d’adjudicació de l’obra de construcció de l’hospital de
referència a Son Espases. Suspendre qualsevol tipus d’actuació
de Son Espases i retornar al projecte inicial. I a més, demanam
que el Parlament reprovi la consellera de Salut pel procediment
irregular que ha seguit en aquest procés d’adjudicació i
construcció. Els tres punts que acab d’anunciar mantenen un
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únic fil conductor, la irregularitat clamorosa en el procés de
canvi d’ubicació de l’hospital i de l’adjudicació de les obres.
Val la pena seguir aquest fil conductor per conèixer amb
precisió tot el tema.

Començarem per dia 26 de novembre del 2003, quan Jaume
Matas anuncià un canvi d’ubicació de l’hospital de referència
a la finca de Son Espases. Aquell mateix dia, el Sr. Joan Seguí
entrava a l’Ajuntament de Palma un informe favorable a Cort
sobre l’emplaçament del nou hospital de Son Espases. Però
senyores i senyors diputats tot just 12 dies abans, el Sr. Seguí,
fill del Sr. Seguí, comprava Son Cabrer, una finca confrontant
a Son Espases. Aquesta quadratura aixeca sospites i
prevencions a la societat illenca. Aquest escàndol promou que
l’Ajuntament de Palma digui que s’han iniciat converses amb
els propietaris de 4 solars possibles per ubicar el nou hospital.
Es tracta en definitiva de donar una cobertura al canvi sobtat de
decisió de l’emplaçament del centre sanitari de referència. O
sigui, el PP defensa fort i no et moguis que el solar elegit és una
elecció tècnica. Ara bé, el Jutjat Contenciós Administratiu núm.
1 assenyala, arran d’una denúncia feta per un grup de veïnats
contraris a aquesta ubicació, que cap de les 4 alternatives, cap,
presentades per l’ajuntament presenten estudis d’impacte
ambiental. A més, el Ministeri de Defensa que no s’ha negat a
cedir el solar de la Base General Asensio, un dels 4 que es
proposava per l’ajuntament, diuen, perquè mai no s’havia
demanat per part de Cort aquest emplaçament.

Continuem amb la seqüència i amb el fil conductor. L’1 de
desembre del 2003 el cap de servei de gestió de Cort, el Sr.
Reynés, signà un informe tècnic per fixar el just i preu a Son
Espases, detalla que el terreny era no urbanitzable i diu amb
tota claredat que el valor és de 27 euros per metre quadrat. El
sorprenent és que el mateix cap de servei signa el maig del
2006, 3 anys després, un nou informe dient tot el contrari,
valora la finca a terreny urbanitzable. O sigui, el 2003 no
urbanitzable, el 2006 canvia, una irregularitat més. I
curiosament també ara sabem que l’Ajuntament de Palma paga
més d’allò que demanava el propietari. Aquest tècnic esmentat,
el Sr. Reynés, també va dir el febrer del 2004, -no s’ho perdin
perquè és una perla-, que havia iniciat una recopilació personal
i privada quan es constatà tot el rebombori que s’havia format
entorn a l’adquisició del solar de Son Espases i que no l’havia
fet públic perquè i ho cit textualment: “ningú li ho havia
demanat”. 

Però tornem a l’any 2006. Dia 7 de juny la consellera
Castillo ens deia en aquest Parlament que estava de bon humor
perquè, també ho cit textualment, “tot just resta un esglaó per
a la construcció de Son Espases”. Els números no són
precisament el punt fort de la consellera de Salut, se va pegar
un esclat clamorós per diferents motius que urgeix recordar
aquí. El 21 de juliol del 2006 la consellera de Salut ajornava
una setmana l’adjudicació de Son Espases, després d’una
intensa polèmica, en la que s’amagaven sense gaire
dissimulació una lluita d’interessos, interessos que ja s’ha dit,
covats a Madrid a un dinar a un restaurant, concretament el
Sasha, en el que els comensals eren Jaume Matas i diferents
importants constructors. L’ajornament que comentava no fou
casual. Per altre cantó emergeix amb força als mitjans de
comunicació l’existència d’informes fets i refets que tenen un
únic objectiu, que surti una determinada opció i la situació fins

i tot arriba a ser grotesca. L’ib-salut, mitjançant el seu servei
tècnic, encarrega un informe exterior a la consultora Global
PM, a dit i per 30.000 euros. Aquest informe passa a ser admès
i signat com a document de l’ib-salut i que es remès a la mesa
de contractació. L’ib-salut amb aquest informe proposa a la
mesa de contractació donar a concurs a OHL. Cal dir i això és
important, que Global PM subcontractà Ernest & Young, cosa
que no pot fer i per la qual cosa el Consell Consultiu enumera
aquí un altre important irregularitat administrativa.

Dia 20 de juliol del 2006 quan es reuneix la mesa de
contractació amb l’informe de l’ib-salut per adjudicar a
l’empresa OHL, resulta que surt a mitjà de comunicació escrit
un avançament de la decisió i comença aquí la setmana tràgica
de la consellera de Salut, una molt intensa pressió mediàtica i
d’altres que no li dóna cap respir. El 26 de juliol la mesa de
contractació es torna reunir, era el dia del sant de la consellera
i assenyala i cito gairebé textualment, que davant les acusacions
de prevaricació sorgides a la premsa, es suggereix aturar el
concurs i es solAlicita que per dictamen el Consell Consultiu, si
tot està de conformitat a dret. Si es correcte el procediment
seguit, ja que existeixen seriosos dubtes al respecte. En aquells
moments el Govern volia iniciar les obres l’agost del 2006. Cal
indicar que el dictamen del Consell Consultiu no és vinculant
i ratifica OHL. Però, com que la diagnosi és estrictament
jurídica, aconsella que s’acudeixi al ColAlegi Professional
d’Economistes i d’Enginyers.

Però passem a dia 25 de juliol. La consellera Castillo
menteix en aquest diari local quan deia que acceptaria la
proposta d’adjudicació emesa per la mesa de contractació.
Concretament diu: “Castillo dijo que la conselleria aceptará la
propuesta de adjudicación que emita esa mesa de
contratación”, dia 25. Però ella sabia que havia escrit una nota
al Sr. Sergi Bertran perquè aturés l’adjudicació de l’hospital a
OHL, aquest dia ho sabia la senyora i mentia. Els fets són
rotunds, havia rebut pressions i ordres del Sr. X, no sabem qui
és, perquè calia canviar l’empresa OHL per Dragados, que era
l’elecció preferida pel dit Sr. X. Aquí cal recordar una dada
fonamental i és que Villar Mir a l’octubre del 2003 va
desembarcar a Mallorca i a on es demanaran, a Cala Llamp
(Andratx), població que tothom sap els problemes que ha
ocasionat al Govern de’n Jaume Matas. No cal que els recordi
aquelles paraules de “hoy es lunes y estoy en mi despacho”.

El 26 de juliol la consellera de Salut, tot just un mes abans
estava tan satisfeta de tot i de bon humor, decideix després de
què aquest escàndol sortís a la premsa, enviar l’expedient al
Consultiu “per defensar l’objectivitat”, deia. Dia 7 de desembre
donava la raó i va fer el cambiazo, va canvia l’empresa OHL
per l’empresa de Florentino. La consellera ho dóna així al
candidat amb major capacitat de pressió. Així es fa en
definitiva la destrucció de tot un entorn de La Real. Hem de
recordar als senyors diputats i diputades que entre el desenllaç
del concurs i la qualitat de les ofertes hi ha dues sentències
diferents. La primera sentència es dóna com a guanyadora
l’empresa OHL, la segona Dragados y Construcciones de
Florentino Pérez. La consellera encara no ens ha explicat el per
què d’aquests dos resultats tan diferents, tan dispars, sense que
s’hagin produït canvis ni en les pliques, ni en les condicions del
concurs. Només sabem una cosa, allò que era bo el juliol del
2006, esdevé distint el desembre del 2006. Des d’OHL passam
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al Sr. Florentino i això que la Vicepresidenta ens va dir que
anava a missa.

Les pressions a què feia referència el Sr. Rodrigo de Santos
fa uns dies a Cort, deman, també tenen a veure per ventura amb
aquest importantíssim canvi d’orientació amb l’empresa
constructora? Ara sabem clarament que dites pressions foren
molt efectives en canviar la ubicació de l’hospital de referència.
És hora de què ens diguin quin o quins membres del Govern
exercien una pressió sobre el regidor d’Urbanisme de Palma
per afavorir la nova ubicació de l’hospital, transgredint per
complet tots els acords presos, tot el consens existent sobre la
construcció d’aquesta infraestructura sanitària. Mirin,
l’escàndol de Son Espases es fa cada dia més gros. De tot el
que sabem de manera certa se’n deriven sospites prou
fonamentades d’irregularitats en el procés de reubicació i
adjudicació d’obres. En tot aquest circuit hi ha hagut instàncies
que ens han fet tenir dubtoses inexactituds o irregularitats. Així
sabem que el 2 d’octubre del 2006 el Consell Consultiu per 4
a 3 vots, aconsellen elevar, com ja he dit, les consultes als
colAlegis oficials. Però hem de recordar que dels 4 vots n’hi ha
un, el de l’advocat Sr. Perera, defensor de l’ex-batle d’Andratx
i de gairebé totes les causes de corrupció del Partit Popular, la
imparcialitat és més que discutible en aquest cas, estèticament
molt poc clar i èticament reprovable. 

El PP s’ha escandalitzat en altres situacions judicials, en les
que sense cap fonamenta qüestiona per exemple la figura del
Sr. González Tremp pel tema de l’Estatut de Catalunya. Però
aquí troba normal que l’advocat de les seves causes figuri en el
Consultiu i que a sobre desempati una situació que el gruix
d’aquest organisme no veu clar, si es tenen en compte tots els
vots. Això que al Govern del PP no li preocupa el més mínim,
entra amb una cridanera contradicció amb el PP estatal, però
això no és motiu d’intranquilAlitat, al contrari. Dia 7 de
desembre del 2006 es torna reunir la mesa de contractació que
acorda adjudicar el concurs a Dragados. L’informe del ColAlegi
d’Enginyers canvia la fórmula d’avaluació i això ha estat
determinant pel gran canvi de l’empresa constructora OHL a
Dragados del Sr. Florentino Pérez, gran amic, mira per on, del
nostre enigmàtic senyor X....

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Salom per favor.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Sí Sr. President, moltes gràcies, estic acabant. Per tot el que
hem anat dient al llarg d’aquesta intervenció, per les proves
objectives presentades i recordades, demanam que s’anulAli tot
el procés d’adjudicació de l’obra de construcció de l’hospital
i es retorni al projecte original i consensuat. Al mateix temps
tenim ben present qui ha figurat sempre, liderant aquest
procediment irregular ha estat la consellera de Salut i demanam
la seva reprovació per part de la cambra.

Moltes gràcies, senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Per part del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. “La
renúncia a construir el nou Hospital de Son Dureta, per fer-ne
un altre a Son Espases és una decisió política i no tècnica”,
Rodrigo de Santos dixit. Una decisió política que es va prendre,
sens dubte, molt abans de què s’anunciés. Es va prendre a un
famós dinar o es va prendre a una altra banda. El cert és que
aquesta decisió de construir a Son Espases va provocar tot un
seguit de moviments especulatius a aquella zona. La compra
dels terrenys per ubicar l’Hospital de Son Espases, a més es fa
a un preu que no té precedents per a la compra de terrenys
rústics. Es paguen més de 5 vegades més que allò que es paga
pel sòl rústic expropiat per les autopistes, es paga quasi quatre
vegades més d’allò que es paga pels terrenys de l’Hospital de
Formentera que s’acaba d’inaugurar.

Per tant, aquí hi ha una decisió política d’afavorir un
emplaçament, moviments especulatius i el propi preu de la
compra del terreny no té res a veure amb allò que es pot pagar
per una administració pública que compra uns terrenys rústics.
Fins i tot la Sindicatura de Comptes darrerament ha denunciat
aquesta compra de terrenys i el fet de què no es fessin
comparacions de preus. Això sí, aquesta decisió presa
prèviament es tracta de dissimular amb un paperot, del qual hi
participàrem els diferents grups parlamentaris o ens hi varen fer
participar perquè la Sra. Consellera, un bon dia ens reuneix
perquè vol la nostra opinió, la de tots els grups, sobre quin és
el lloc més adequat per ubicar-hi el nou hospital. Li interessa
molt la nostra opinió, però evidentment la decisió estava presa,
allò, com dic, va ser un paperot, estava presa. I de fet, l’endemà
mateix els mitjans de comunicació ja publicaven la decisió del
Govern de fer-lo a la finca de Son Espases. Després hem sabut
que en els altres quatre terrenys no s’havia fet ni una sola
gestió. Dels terrenys de la General Asensio tampoc s’havia
demanat al ministeri, ja dic, perquè hi havia una decisió presa
de manera molt ferma des d’abans de quan formalment es
prengueren les decisions.

Per altra banda i tornant al Sr. Rodrigo de Santos, que ha
jugat un paper important, el va jugar amb la decisió de fer
l’hospital a Son Dureta i després en la compra i requalificació
d’aquests terrenys, reconeix que hi ha hagut pressions
polítiques. El que podia fer aquest senyor és identificar-les i
així tots sabríem una mica més de com està el tema. Es pren la
decisió de fer l’hospital a Son Espases, com dic, per decisions
preses prèviament, vinculades al desenvolupament urbanístic i
a l’especulació de la zona. Aquestes són les úniques raons
polítiques, com he dit abans, no tècniques d’aquest
emplaçament, la revaloració de terreny, l’especulació
urbanística, fins al punt que es pren aquesta decisió quan no se
sap ni tan sols què es farà de l’actual hospital de Son Dureta i
d’uns terrenys que no són del Govern, sinó de la Seguretat
Social.

La tramitació per poder construir l’hospital a Son Espases
és tan particular que quan es modifica el pla general per poder-
hi construir i s’envia a informe de la Comissió Balear de Medi
Ambient, que no descobriré cap secret, que dic que està
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absolutament controlada pel Govern i que és una comissió
també absolutament política, a pesar d’això, no informa de la
modificació del pla general per mancances tan importants com
que no s’ha fet estudi d’impacte paisatgístic ni justificació de
la necessitat de construir un nou hospital, que no es presenten
alternatives a la ubicació elegida -per tant estava presa
absolutament la decisió i no s’havia fet res per a altres possibles
ubicacions-; que no es valora la conveniència dels terrenys
seleccionats des d’un punt de vista ambiental. Demana la
valoració d’impacte sobre aquests terrenys i les possibles
alternatives, mesures correctores per evitar els impactes i tota
una sèrie de qüestions i torna la tramitació, això fins i tot la
Comissió Balear de Medi Ambient. Per tant, se li ha enviat una
modificació el pla general que no té cap, ni una sola motivació
ni cap ni un sol estudi per a aquesta ubicació; evidentment,
aquesta Comissió balear, que degué actuar, per una vegada en
la vida, sense directrius polítiques clares, les va rebre i, amb
poc temps, hi va haver una nova reunió amb un informe
favorable. Tota la justificació, tot el previ s’ha fet a posteriori,
tot el que és previ per prendre la decisió s’ha fet a posteriori i
s’ha beneït, evidentment en base a directrius polítiques que es
varen donar perquè això fos així. Perquè clar, s’ha hagut de
modificar el Pla General de Palma i aquell terreny, que era
rústic, doncs poder-se urbanitzar. Això pel que fa a la ubicació
en els terrenys.

Quant a les irregularitats, les coses sorprenents d’aquest
hospital, n’hi ha més. D’entrada dir que és un hospital que
costarà el doble, aproximadament el doble del que hauria costat
l’hospital de Son Dureta, costarà el doble i, dins d’una tàctica
que li agrada molt al govern del Sr. Matas, ho pagaran aquelles
administracions, aquells governs que hi hagi en el futur, al llarg
de trenta anys s’estarà pagant aquest hospital, que es construeix
allà per motius especulatius i que costa el doble que hauria
costat a Son Dureta. I evidentment, quan passi a propietat
pública, perquè mentrestant serà un hospital en mans de
l’empresa constructora, quan passi a propietat pública, al cap
de trenta anys serà un hospital que necessitarà una profunda
remodelació, com passa sempre en aquests casos.

I llavors l’adjudicació, l’adjudicació és un autèntic
culebrón, d’entrada la contractació d’aquesta empresa privada
a la qual es paguen 30 milions d’euros, 30.000 euros, aquesta
empresa privada que actua, ja ho ha dit la Sra. Salom, no fa
falta insistir, subcontractant, de manera irregular, però que en
qualsevol cas això és una quantitat que s’ha tirat a la mar, no ha
servit absolutament per a res, no s’ha tengut en compte, o no
s’ha tengut en compte almenys al final. I el que jo crec que és
més greu, no és que de cop i volta els hagi entrat un atac de
sensatesa i hagin decidit revisar allò que s’havia fet malament,
sinó que una campanya d’una poderosíssima constructora, a
través dels seus mitjans mediàtics més pròxims, ha estat el que
ha motivat que reconsiderassin les coses. I aquí, aquest
culebrón, Consell Consultiu, ja s’ha dit tantes vegades, amb un
empat que el desempata una persona que, en bona lògica, no
hauria de participar-hi, intervenció del colAlegi professional i al
final el que estava decidit cap a una empresa es torna endarrera
i es dóna cap a una altra. Aqui les adjudicacions es fan a una
empresa o a l’altra en funció de la pressió que puguin fer les
empreses constructores o els mitjans de comunicació, realment
preocupant.

Tant preocupant deuen ser, fins i tot per al Govern, les
nombrosíssimes irregularitats que s’han fet amb el tema de
l’hospital de Son Espases que necessiten la televisió de partit,
la televisió del règim que els faci suposats espais informatius,
que són autèntics espots publicitaris de publicitat d’aquest
hospital i campanyes difamatòries contra aquells que han
criticat aquesta decisió.

Tots aquests motius i molts més que se’n podrien dir i que
han sortit ja altres vegades, fan que nosaltres ens manifestem a
favor d’aquests punts que figuren a la proposició del Grup
Socialista i que considerem completament justificats. Afegir
una cosa, en el tercer punt que reprova la consellera, per les
irregularitats, no és una esmena concreta, però una valoració,
també se l’hauria de reprovar per haver perdut tota la
legislatura pel que fa a l’hospital de referència.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta legislatura hem sentit
i ho sentirem molt de temps que mai no havia passat que un
govern construís tres hospitals dins una mateixa legislatura, i jo
hi vull afegir, perquè si això és una realitat, el que jo diré
també, que mai no passarà que un govern tengui la possibilitat
de construir-ne quatre i decideixi no fer-ne més de tres, perquè
això és el que ha passat aquesta legislatura.

(Remor de veus)

Gràcies, al govern del Partit Popular tenim tres hospitals
nous en lloc de quatre. L’hospital de referència que ha de donar
servei a tots els ciutadans de les illes i que dóna serveis que
només són a l’hospital de referència no s’ha fet, perquè el
govern de Jaume Matas no l’ha volgut fer, perquè no hi tenia
cap interès, perquè els serveis que van només a Son Dureta si
no hi són es poden desviar a altres bandes. I, a més, l’excusa no
era construir un nou hospital, era poder urbanitzar més zones
de Palma, i el mateix ib-salut reconeix això.

Des del PSM fa molt temps que treballam per recuperar
aquest projecte inicial que avui el PSOE ens torna dur a
debatre, ho hem intentat de totes les maneres, fins i tot
demanant doblers a Madrid, però el PP s’hi nega. El mateix
president que diu: si Madrid paga, ho poden fer al Castell de
Bellver, es nega a fer un hospital molt més econòmic, que
hagués estat molt més ràpida la seva construcció, que avui hi
hauria trossos en funcionament, fases en funcionament, i que no
hagués suposat destrossa del poc espai rural que queda a
Palma.

Mirin, a l’escrit que l’ib-salut va presentar a l’Ajuntament
de Palma, per canviar, per modificar el pla general, dóna tota
una sèrie d’arguments, evidentment a Son Dureta cosas bones
crec que només n’hi troba una o dues, tot el bo és a Son
Espases, tots els criteris bons són a Son Espases, i n’hi
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comentaré dos: diu, per exemple, que a Son Espases el cost
d’execució del projecte és molt inferior, és molt inferior, diu,
serà a Son Espases. En aquests moments només han remenat
terra al solar de Son Espases i ja sabem que ens constarà un
mínim de 150 milions d’euros més, sense comptar el cost
d’explotació ni el solar. El Govern haurà d’abocar 150 milions
d’euros més, 25.000 milions de les antigues pessetes, i això són
molts de doblers que s’han tudat i no tenim hospital, els han
tudat, com si els pagassin de la seva butxaca, a mi me seria
igual encara si ho pagassin de la seva butxaca, però són de tots
els ciutadans d’aquestes illes. I diu l’informe que a Son Espases
serà més econòmic, i Déu ens empari si comencen a sortir
modificacions de contracte, com ens ha passat amb les
autopistes, en què, una vegada fetes les obres, hi ha hagut -què
li diu a allò?- complementàries que han arribat a pujar el 400%
el cost inicial. Per tant, Déu ens empari si continuam per aquí.

Però una altra cosa que diu el Servei de Salut de les Illes
Balears, el qual depèn de la Conselleria de Salut, en aquest
informe per modificar el pla general és, referent a Son Espases,
un dels grans punts a favor de Son Espases: “Resta situat fora
del cas urbà consolidat de Palma, articulant posteriorment nous
assentaments i equipaments urbans que, en el seu moment,
donaran continuïtat al teixit urbà de Palma”. Des de l’ib-salut,
des de la Conselleria de Salut li diuen a l’Ajuntament de Palma
qui és que té les competències en urbanisme, posen l’hospital
allà i així tu faràs l’ordenació urbana cap a aquest camí; se’n
recorden d’haver sentit en aquesta sala moltíssimes vegades
que l’urbanisme no és competència del Govern? Que
l’urbanisme és competència dels consells i dels ajuntaments?
Però recorden que tota la legislatura hem acusat el Govern
d’intervenir a l’urbanisme a qualsevol lloc que li passàs pel
cap? I un dels primers que ho ha intentat, que ho va intentar, i
segueix invertint-hi molts de doblers és a Son Espases.

I des de la Conselleria de Salut es pretén que el Pla General
d’Ordenació Urbana, i s’ha aconseguit de moment, decideixi
que una de les poques zones rústiques que li queden a Palma,
el que és la ciutat, no en els pobles, es converteixi en urbà. El
que d’aquí a cent anys podria ser el centre geogràfic de Palma,
amb una zona rústica per convertir en un parc, per donar un
pulmó d’aire als ciutadans d’aquestes illes, des de la
Conselleria de Salut s’ha decidit que allò s’ha de construir. I
per què? Això ens ho haurien d’explicar ells, nosaltres ho
sospitam per què, perquè hi ha gent amb els quals tenen uns
compromisos que els donaran llocs per construir, i podran
construir molt. I no els ha bastat amb les autopistes i els han de
donar més coses.

Per tant, des del primer moment aquest projecte neix viciat,
neix amb un ocultisme terrible i neix carregat de mentides, neix
carregat de mentides.

És evident que l’adjudicació del contracte d’obra encara no
ha passat per la Sindicatura de Comptes, perquè s’ha fet dins el
2006, i la Sindicatura de Comptes encara no l’ha vist. Ens deia
avui de matí, a una resposta a una de les preguntes que s’han fet
a la consellera en el torn d’interpelAlacions, que no té res a
amagar a la Sindicatura de Comptes; per ventura en aquest
tema ella creu que no té res a amagar, però des de Salut a la
Sindicatura de Comptes se li han amagat moltes coses, perquè
els informes de la Sindicatura de Comptes diuen: hem estat

incapaços de saber què passa a Son Dureta amb tot un cúmul de
factures. Per tant, la Sindicatura de Comptes només es
pronuncia sobre el que sap, i el que sí sap, per exemple, la
Sindicatura de Comptes és que la modificació del projecte, dels
plànols que ja estaven preparats per començar a fer obres,
suposen un 84% més del que havien costat. I diu la Sindicatura
de Comptes que, s’hi s’havia de fer l’hospital a un altre lloc
s’hauria d’haver resolt el contracte. I diu també la Sindicatura
de Comptes que el projecte no té l’interès social necessari,
l’interès general necessari per poder-se fer, això quan parla
només del modificat del projecte; del modificat del projecte,
diu: si ho volíeu fer ho havíeu de tornar fer de nou i l’interès
social no està demostrat que hi sigui.

Per tant, quan comenci a sumar el que costaran les obres
allà deçà i a sumar tot això de Palma realment, nosaltres no ho
necessitam, però la Sindicatura de Comptes ens ho dirà, però
crec que els ciutadans de Mallorca i de totes les illes, perquè
aquí venen de totes les illes, a Son Dureta, que han d’estar de
la manera que estan, culpa d’ells, culpa d’aquests que seuen
aquí davant i dels que els donen suport de l’altra banda,
qualque dia els ho recordaran. Tenim tres hospitals nous, però
no en tenim quatre perquè el Partit Popular no ha volgut.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Tractaré de no incitar-los, perquè quan jo parl s’inciten
fàcilment, però abans de començar voldria dir algunes coses.

Mentida, no falsedats, no es respon a la realitat, mentida
que ja estaria fet l’hospital de Son Dureta, i vostès ho saben; la
reforma de l’hospital, per exemple, de Valdecilla, de Cantàbria,
que és exactament el cas de l’hospital de Son Dureta, avui du
42 milions d’euros més del que estava previst i quatre anys de
retard d’una construcció que, teòricament, havia de ser de sis
anys. La reforma de l’hospital de Son Dureta no tenia el 2003
aprovada la modificació del Pla General de Palma, ni assignada
cap partida d’euros a la seva execució, com a molt prest
s’hauria pogut començar a finals del 2005 i duria un any
d’execució i en tenia set de prevists. Per tant, s’acabaria molt
més tard del que ho haurien fet com vostès diuen.

De quatre, tres, i un en execució ja avui, per tant de quatre,
quatre; per favor, és de quatre, zero; de quatre, zero, a
l’anterior legislatura.

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

De quatre, tres, i un execució, de quatre, zero; és que, per
dignitat, hi ha coses que no s’haurien de dir. Però com que
m’he de centrar amb la que fa la proposta, que és el Grup
Socialista de les Illes Balears, diu vostè, que la consellera no ha
explicat; jo, senyora diputada, li he de dir que, segurament per
les substitucions com a portaveu o per les seves absència,
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sempre justificades, no deu saber, per exemple, que la
Proposició no de llei 8576/06 deia exactament, pràcticament,
el mateix, i que la consellera du prop de 30 compareixences,
d’una forma o l’altra, en aquesta casa, per explicar
reiteradíssimament, fins al fàstic d’allò mediàtic i dels que
tenim la paciència d’escoltar, sempre dient les mateixes coses,
per tant, per favor, no diguin que no ha explicat i que no ...

El Grup Parlamentari Socialista motiva, a més, aquesta
urgència, amb una suposada alarma social, derivada de la
decisió del Govern d’allò de ... Perdonin, l’alarma social
evidentment només és a les ments dels diputats del Partit
Socialista, els quals han pogut constatar que el nou hospital de
referència, que els professionals i els ciutadans de les Illes
Balears es mereixen, l’ha començat a fer el Govern del Partit
Popular i per tant això es veu que els trasbalsa i els fa veure
coses que en realitat no són d’aquesta forma. Des d’aquest punt
de vista sí que no deuen considerar alarmant, ja que s’han
passat quatre anys, quatre anys, criticant el procés que ha estat
caracteritzat per un nivell de transparència que la consellera de
Salut i Consum ha explicat en seu parlamentària, com dic,
aproximadament trenta vegades. Per tant, més que alarma
social hi deu haver alarma política en el PSOE perquè veuen
que, clar, de quatre, quatre, és que és preocupant això, ho posa
difícil.

A vostès sí que els interessa mantenir la seva tesi en el sentit
que tot aquest procés està ple d’irregularitats, perquè és l’única
defensa que poden tenir davant el fracàs; parlen sempre de falta
de transparència, que n’hi havia un que va estar en contra ...
Perdonin, intentin analitzar només el que vostès feren i veuran
com no té tanta importància; quan una persona de set decideix
que no ho veu clar i no vol firmar, està previst, i
democràticament no passa res. Perdonin, concurs ambulàncies
2002, precisament la diputada consellera, amb el vot en contra
de l’Interventor General de la CAIB, quasi res, l’Interventor
General de la CAIB, no s’absté sinó que vota en contra, i vostès
ho designen i no passa res, normal! Transparent, una
transparència fabulosa, ningú vos ho va qüestionar, és lògic,
passa això dins l’element democràtic.

Segon. Concurs de l’hospital de Menorca, adjudicació a
OHL sense la firma de la interventora de l’ib-salut, no passa
res; però nosaltres, si ho feim, pareix que això és ... Per l’amor
de Déu!

Amb el que s’entén per procés d’adjudicació del nou Son
Dureta, va començar l’any 2004, amb la redacció dels plecs de
condicions tècniques i administratives encarregades pel Servei
de Salut de les Illes Balears, una vegada que es disposà dels
terrenys adients per a la seva ubicació i la necessària reforma
del projecte arquitectònic que es va adaptar als suggeriments de
l’Ajuntament de Palma: minimitzar l’impacte visual; la
construcció de cinc alçades i el soterrament de l’aparcament; la
conservació d’una casa catalogada pel Pla General d’Ordenació
Urbana i l’allunyament de la circulació i moviments a la zona
residencial del monestir de La Real. L’Ajuntament de Palma va
posar com a conditio sine qua non això per poder fer aquesta
infraestructura sanitària, d’ús públic, a un terreny més enfora
del que estan les urbanitzacions que quasi quasi peguen a les
campanes del monestir. Amb la resta no passa res, amb això no
hi ha transparència, no està clar, crea alarma social ...

El Govern de les Illes Balears decideix finançar el nou
hospital amb el PFI; viuen alguns diputats, jo els diria naïf,
perquè viuen a un món que no és el món real, però
absolutament respectable, i jo crec que fins i tot aquest to de
colorit i testimonial i afectiu li dóna més gràcia a aquest
Parlament, però no viuen en aquest món; avui en dia les
empreses de tota Espanya funcionen amb renting, tots els
comercials de les grans empreses van amb cotxes que es
paguen amb cinc anys, cada més un tant i que als cinc anys se’n
duen el cotxe, i nosaltres, durant trenta anys, pagarem un
lloguer i l’hospital després serà nostre. Ja m’explicaran vostès
si això no ho entén ningú, en el segle XXI no hi ha ningú que
entengui que no vostès no vegin això clar. És igual, seguirem!

Esdevenen tota una sèrie d’esdeveniments, que vostès diuen
que tal, el de sempre, donada la complexitat del concurs, se
solAliciten valoracions a diferents òrgans independents del
Servei de Salut de les Illes Balears, es demana al Consell
Consultiu, ... Per favor, a una democràcia no podem dir que
determinades institucions no són correctes quan no ens diuen
el que nosaltres volem sentir! El Consell Consultiu de les Illes
Balears té un reconeixement i és la màxima autoritat que diu
que això és correcte i que no hi ha cap problema. Per tant,
després de tot això, d’haver vengut trenta vegades, d’haver
explicat, d’haver vist, seguim dient que és un problema de
transparència...

No cal recordar-los-ho, la responsabilitat de governar al
final és fer coses i les branques en aquest cas han de deixar
veure el bosc, no té cap sentit el que vostès plantegen en
aquesta proposició d’urgència, i jo els diria quatre coses.

La primera, si vostès no veuen transparència en tot el que
s’ha fet i s’ha dit o duen les lents brutes o tenen cataractes,
perquè això és d’una transparència absolutament meridiana.

Segona. Si vostès només saben resar el rosari amb els
misteris de dolor tendran problemes, perquè això crea
flatulència, agressivitat, incomprensió, estar feixuc, estar agre;
aprenguin a manejar els misteris de goig, el goig de veure que
tenim tres hospitals acabats i un en marxa; que qualsevol
ciutadà de qualsevol comunitat d’Espanya, maldament no fos
del seu color, això ho veuria amb goig.

I en tercer punt, de la seva reprovació de Menorca a la
consellera, amb tots els meus respectes, senyora diputada, que
vostè sap que sí que li tenc el respecte, li he de dir que no faci
transferències de reprovar i posar-se, diríem, relativament, que
treguin de fora la millor consellera que ha tengut aquesta
comunitat en temes de salut en tota la democràcia, i un servidor
he participat amb altres governs, amb altres consellers, però
com aquesta cap, perquè vostè fa una transferència, l’odi que
té als seus per haver-l’hi fet el que li han fet fa la transferència
de passar-lo a la consellera, i això ni és bo ni és elegant ni
políticament correcte.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Munar. Sra. Salom, quan vostè vulgui.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President, gràcies senyores i senyors diputats.
El primer de tot vull donar les gràcies a tots els grups que han
donat suport a aquesta proposició no de llei. I abans de
començar aquesta petita resposta que tenc de cinc minuts, vull
fer un recordatori per al Pare March, que és un home honest, un
home valent que ha estat insultat, que l’han perseguit amb una
càmera perquè diu el que pensa, perquè diu la veritat, un home
forjat sempre dins la disciplina i dins l’honestedat, per Amèrica
llatina i per Mallorca, i des d’aquí li vull donar tot el suport del
Grup Socialista.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

He de dir que és veritat que durant quatre anys tots els grups
que som a l’oposició hem demanat que la Sra. Consellera i fins
i tot el president del Govern ens explicàs perquè hi havia hagut
tants canvis des de la compra de Son Espases, passant pel
concurs, passant per l’informe de l’ib-salut, passant per
l’informe del Consultiu o el dictamen del Consultiu i passant,
finalment, per l’informe del colAlegi professional. La veritat és
que és així, o sigui, ho hem demanat perquè no ens contesten i,
com que no contesten, no contesten a la ciutadania. La Sra.
Consellera va a una comissió o puja aquí, en el plenari, diu el
que li dóna la gana, no contesta o calla quan se li fa una
pregunta concreta i per fer-ne un petit esquema diré que el
novembre del 2003, la Sra. Consellera, aquí mateix, va pujar i
va prometre que el 2004 començaria l’hospital i va prometre
que reuniria els veïnats de La Real per explicar el nou pla. Som
al 2007, no ha començat l’hospital, afortunadament, és l’únic
bo que ha fet, perquè encara no podrem desfer això, ho podrem
desfer, just ha mogut terres, i tots sabem en aquest país el que
vol dir moure terres, vol dir fer veure que fan, però no ha fet
absolutament aquest quart hospital, que sí estaria fet si hagués
respectat el que varen dir els seus caps a Madrid, amb el senyor
Matas essent ministre, que partia per fer el nou hospital de Son
Dureta a Son Dureta.

I ara me venen aquí, a l’any 2007 i me retreuen no sé què de
les ambulàncies, que també hi va haver no sé qui que no va
signar. Bé, i per què no ho varen dir el 2002, deman jo? No ho
sap per què no ho varen dir el 2002? Idò jo li diré, perquè el
2002 el gerent de l’empresa d’ambulàncies que va guanyar el
concurs era el germà de la Sra. Castillo, vet aquí, vet aquí, ara
ho han de dir el 2007, vet aquí, eh? I vostè puja aquí i vol
ensenyar moral als altres. No, ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un poc de silenci.

LA SRA SALOM I SOLER:

No, vostès callaven perquè afavorien el germà de la Sra.
Consellera, així de clar! Així de clar! Ara el tenen "enxufat" a
GESMA i, és clar, ara puja aquí i ho diu, eh? El tenen
"enxufat" com a moltes persones de les seves famílies. 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un poc de silenci.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Ha pujat la Sra. Mascaró i ha dit 150 milions d’euros més.
Més, Sra. Mascaró. Els 150 milions, jo els tenc ben avaluats,
són al voltant de 180 milions, per a tot el que la Sra. Consellera
ha tirat del que ja estava fet, més els 7,2 milions que ha costat
aquest hospital, més els nous plànols, més l’empresa
constructora que tots sabem que no és la més barata perquè la
més barata era una altra, i aquesta costa 100 milions més.

Després, jo aquí vull recordar, abans que se m’acabi el
temps, què deien els tres vots particulars del Consell Consultiu.

(Se senten veus de fons)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor, prec silenci.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Passem a veure-ho. Sí, Sr. President, li ho agrairia.

Qui decideix? L'ib-salut contracta -com ja ho he dit i ho
repetesc- a dit per 30.000 euros una consultora per decidir qui
construirà l’hospital.

“Dos -diu el Consultiu- tenim sospites de manca de
transparència i de neutralitat a la instrucció del procediment
administratiu”. Sí senyora, això ho diu. “Tres. Jurisprudència
del Suprem. En igualtat de capacitació d’experiència i de
mitjans suficients sempre s’ha d’elegir la millor oferta
econòmica”. Cosa que vostès no fan. “Competència. Entrar a
valorar les ofertes de concurs és una greu desnaturalització de
les funcions del Consultiu i una interferència insòlita”. Això ho
diu el Consell Consultiu.

Amb tot això, més totes les passes que hem anat anunciant
a la nostra anterior intervenció, la consellera de Salut adjudica
la construcció de l’Hospital de Son Espases a Dragados. A més
podem afegir -i aquí ja ho he dit i ho vull repetir- que el cap
jurídic de l’ib-salut és marginat a la darrera decisió i hi posen
un acòlit seu, el Sr. Vázquez és marginat i el 7 de desembre del
2006 hi posen el Sr. José María Fiol. Els sona aquest nom?
Aquest senyor, aquest senyor és el que fa informes
mediambientals per a la Sra. Batllessa de Felanitx i, a més, els
donaré una altra dada, aquest senyor és qui va comprar el
Convent de les Reparadores de Palma per fer un regal a
l’Ajuntament de Palma i quedar-se mig convent ell, mig, ho han
sentit bé? Aquest senyor va comprar el Convent de les
Reparadores al carrer de la Rosa i es va quedar mig convent i
ho poden anar a veure i trobaran tota una escala tancada perquè
és propietat del Sr. José María Fiol, però bé ...

EL SR. PRESIDENT:
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Vagi acabant, Sra. Salom, per favor.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Passem a veure què ens està costant aquí. 

La Sra. Consellera és obedient, obeeix sense dir ni mu el
que li han ordenat. I, què li han ordenat? Que ha de retardar tot
el que s’havia fet abans perquè la construcció del nou hospital
de referència al mateix solar no vagi endavant i anem a Son
Espases, on hi ha sucosos dividends a obtenir per part
d’empresaris i aliats econòmics concrets. 

La consellera de Salut ha volgut cobrir les esquenes al
Govern, per tal d’evitar que aquest projecte de construcció de
l’hospital de referència fos el que realment ha estat, un
monumental frau d’insolvència en la gestió, de serioses sospites
d’interessos privats ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, per favor.

LA SRA. SALOM I SOLER:

...i de manca de transparència informativa. Per això els hem
fet pujar aquí quaranta vegades, perquè callen. Calla la Sra.
Consellera, callen tots vostès...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, si és tan amable.

LA SRA. SALOM I SOLER:

...i calla el president del Govern que no diu ni mu.

(Se senten veus de fons)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, per favor. Faci un extracte i acabi, per favor.

LA SRA. SALOM I SOLER:

 Acab, Sr. President.

(Continua la remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT:

Callin, per favor.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Fins aquí faré un resum, com em demana el Sr. President,
per anar acabant.

És veritat, no ens cap ...

(Continua la remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor.

LA SRA. SALOM I SOLER:

No m’ha demanat un resum? Falten dos minuts!

EL SR. PRESIDENT:

Sí, però... és que...no, no, Sra. Salom, no, perquè se situï...

Un momentet, per favor, deixin a aquesta presidència dirigir
el plenari.

Es passa, Sra. Salom, tenia 5 minuts i es passa de 3 minuts
i 15 segons. Per tant, generositat a la Presidència n'hi ha molta.
Jo quan li dic un resum, em refereix que amb 15 o 20 segons
digui, digui ... no li vull llevar la paraula, per favor. No li vull
llevar la paraula, però no em parli dos minuts més perquè
parlarà el cent per cent més.

Faci el favor d’extractar i sàpiga que s’està passant... Per
favor, prec silenci a totes les senyores i tots els senyors
diputats. 

Sra. Salom, per favor, ajudi a aquesta presidència i digui el
que hagi de dir, però de forma molt ràpida i breu.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President, per protegir aquesta diputada de
totes les paraules que es van enumerant i de les rialles
escandaloses.

Miri, ja sabem que aquí no es votarà a favor de tot el que
s’ha proposat a la proposició no de llei. Jo només vaig una
crida als jutjats, a les fiscalies, als de Medi Ambient, eh?, a
tots, que posin ordre en aquest escàndol. La sensatesa
democràtica ho demana, ho aconsella. Hem de repensar tots
aquests procediments per tornar al projecte electoral.

Jo només deman que, per favor, ho demanin a tothom.
Vostès han de tenir transparència en tots els fets que es fan en
aquesta comunitat autònoma. Vostès s’omplen la boca de dir
que és el concurs públic més important de la comunitat
autònoma, ja ho sabem i els seus amics també. Per això,
demanam transparència i, si no, que els jutjats, que els fiscals
ho aclareixin ja.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, esperarem que la Sra. Salom
arribi al seu escó. Passam a votació.

22 vots a favor; 27 en contra; cap abstenció, per la qual
cosa queda rebutjada aquesta proposició no de llei.
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IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 8430/06,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a cas
BITEL.

Tot seguit debatrem la proposició no de llei RGE núm.
8430/06, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cas BITEL. Per defensar la proposició no de llei, té la paraula
el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Después de seis meses de presentar
esta proposición no de ley sobre el asunto conocido como caso
BITEL, por fín llega a nuestra cámara y llega en ausencia del
Sr. Matas, que no estará presente, que ha preferido estar en
estos momentos convocando ruedas de prensa, pese a que
siempre se ha dicho que no era conveniente hacerlo en horario
parlamentario, para menospreciar a una institución vecina como
es el Consell de Mallorca, tal y como ha hecho. Tal vez, tal vez
ese trauma por el Consell de Mallorca le venga de cuando se
dedicaba a espiar la cuenta del correo electrónico de uno de los
principales cargos que había en ese Consell de Mallorca, tal
vez por eso no quiera ni pensar verse involucrado con dicha
institución ni siquiera como candidato.

Entrando en nuestra proposición no de ley, quiero empezar
haciendo un poco de historia, yéndome unos treinta años atrás
ni más ni menos, a la noche del 17 de junio de 1972 en que
cinco individuos fueron detenidos en el inmueble del Hotel
Watergate en la sede del comité electoral del Partido
Demócrata de los Estados Unidos, cuando pretendían instalar
micrófonos y cámaras para efectuar escuchas clandestinas.
Todos ellos menos un tal McCord eran asesinos de la operación
número 40 de la CIA y fueron descubiertos transportando este
material de escucha. Dick Maccord era el director de seguridad
para el comité de reelección de Nixon, no era el secretario
personal del Sr. Nixon, no trabajaba en la oficina, en el
despacho de delante del presidente Nixon, simplemente era el
director de seguridad para el comité de reelección.

En otoño del 72, la prensa empezó a hablar de que el
personal de la Casa Blanca estaba implicado en el asalto al
cuartel general de campaña del Partido Demócrata. En marzo
del año siguiente, el Sr. Nixon invocó la doctrina del privilegio
ejecutivo que había sido utilizada por primera vez por el
presidente George Washington para tratar de evitar los ataques
y justificar las negativas de sus colaboradores a declarar ante el
comité de investigación del Senado o del jurado acusador que
se creó en febrero del 73. Aquí no teníamos la doctrina del
privilegio ejecutivo, pero sí que habría un privilegio ejecutivo
llamado Sr. Cardenal, que intervino en su momento en este
asunto también con la misma misión.

Finalmente, en junio de 1974 el Comité Judicial de la
Cámara de Representantes votó tres artículos del proceso en
(...) entre los cuales se acusaba al Sr. Nixon de haberse
embarcado personalmente o a través de sus subordinados o
agentes en un rumbo de conducta o plan dirigido para retrasar,
impedir u obstruir la investigación sobre el caso Watergate. Y
como todo el mundo sabe el presidente acabó dimitiendo.

Más cerca de nosotros, aquí en las Islas Baleares, el
Tribunal Supremo, que no yo, y quiero leer textualmente las
palabras del Tribunal Supremo para que queden en el Diario de
Sesiones de este parlamento para vergüenza de quienes han
intervenido en este tipo de conductas, dice el Tribunal Supremo
textualmente: “A tenor de los hechos probados, es claro que los
acusados se ingirieron en la cuenta de correo abierta al
querellante en la Comisión Insular de Urbanismo. Ello hizo
posible que de los mensajes dirigidos a ella, se remitiese un
duplicado a la cuenta existente en el Gabinete de la Presidencia
de la comunidad autónoma de las Islas Baleares a nombre de
Sebastián Vallori Domenech, auxiliar administrativo que la
gestionaba y daba traslado diariamente de su contenido a
Francisca Canet Pascual, a la sazón secretaria particular del
presidente”. Es como ambos tuvieron acceso al menos a 34
comunicaciones remitidas a la primera dirección en el tiempo
comprendido entre marzo del 98 y marzo del 2000. “En fin, se
da la particularidad -dice el Supremo- que una de esas
comunicaciones, Criteris per al Pla territorial de Mallorca,
bases d’adequament, habría sido usada en un debate sobre el
estado de la comunidad autónoma celebrado durante los días 13
y 15 de octubre del 98 por Jaume Matas Palou, a la sazón
presidente de ésta.” 

Es decir, determina el Tribunal Supremo con toda claridad
cómo estaba montada la red de espionaje y quién se beneficiaba
de los frutos de ese espionaje, Jaime Matas Palou, Jaime Matas
Palou. Estas palabras del Tribunal Supremo quedarán en el
Diario de Sesiones para vergüenza de quien se benefició del
espionaje, que de momento no ha sido considerado delito a
expensas de lo que diga el Tribunal Constitucional, el cual
hasta ahora, hasta la fecha, siempre ha considerado ilegítima y
delictiva la intromisión en las comunicaciones ajenas con
independencia de su contenido o del medio utilizado. Tendrá
que cambiar la doctrina el Tribunal Constitucional para que la
conducta de los espías del Sr. Matas resulte impune
penalmente. 

El Tribunal Supremo no ha considerado delictiva la
interceptación de comunicaciones de un organismo público. A
mí me llama la atención y me lleva a no entender por qué, por
ejemplo, los mismos tribunales que sostenían esto aquí, en
Palma, abrieron diligencias cuando se comprobó que estaba
pinchado el teléfono de un magistrado que instruía el llamado
caso Calvià, puesto que su teléfono también era público. Sin
embargo, en la misma audiencia se abrieron diligencias por ese
pinchazo telefónico.

“Ahora bien, dicho esto -dice el Supremo, continuo leyendo
lo que dice la sentencia del Supremo-, dicho esto, hay que
afirmar también que la acción enjuiciada no puede considerarse
ética ni jurídicamente indiferente y que las comunicaciones del
querellante fueron interferidas de manera ciertamente ilegítima,
aunque según se ha hecho ver no calificable como delito”. 

Es decir, que hubo espionaje y que era un señor que actuó
de forma ilegítima y al señor que actuó de forma ilegítima le ha
puesto nombre y apellidos el Tribunal Supremo. Al Tribunal
Supremo no le cabe ninguna duda de que hubo espionaje, de
que este espionaje se llevó a cabo desde el Consolat de la Mar,
lo he leído, de que el propio Sr. Matas utilizó los frutos de este
espionaje en su actividad parlamentaria. Concluye el Tribunal
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Supremo que no es delito, de momento, pero sí es ética y
jurídicamente reprobable. ¿Quien debe soportar el reproche que
nos indica el Tribunal Supremo? Pues bien, más allá de las
responsabilidades penales pendientes todavía de resolver a
expensas de la decisión del Tribunal Constitucional, aquí
estamos para reclamar responsabilidades políticas sobre un
hecho que no va a cambiar, que es el reconocimiento de que
desde el Consolat de la Mar se espiaba a los adversarios
políticos.

¿Puede una persona que ha amparado y se ha beneficiado
del espionaje ser presidente de esta comunidad autónoma?
Hace ya 2.400 años escribía Platón en su libro sobre la
república un diálogo entre Sócrates y Trasimaco, en el que
discutían acerca de si era más ventajoso ser justo o injusto, y
tengo aquí las palabras de Trasimaco porque creo que es la
mejor forma de comenzar una intervención sobre el caso de
espionaje más conocido en nuestra historia.

Decía Trasimaco que el hombre justo siempre lleva la peor
parte cuando se encuentra con el hombre injusto. Miremos lo
que ha pasado aquí con el Sr. Matas y con el Sr. Quetglas, y
añadía “conocerás mejor esto si consideras la injusticia en su
más alto grado, cuando obtiene por resultado hacer muy
dichoso al que la comete y muy desgraciados a los que son sus
víctimas que no quieren volver injusticia por injusticia”. Y así
fue porque la víctima del espionaje sólo reclamó dos cosas, una
disculpa y un euro de responsabilidad civil. Eso es todo lo que
reclamaba, todo lo que reclamaba para finalizar su
reivindicación.

Continuaba Trasimaco “tan cierto es, Sócrates, que la
injusticia cuando se lleva hasta cierto punto es más fuerte, más
libre y más poderosa que la justicia y que la injusticia es el
interés del más fuerte y la injusticia es, por sí misma, útil y
provechosa”, y así el espía Matas siempre se adelantaba a las
decisiones del Consell de Mallorca, ¡qué sabio es!, decían en
aquel momento, ante la admiración de los suyos que estimaban
como clarividencia lo que no era sino vulgar y proscrito
espionaje, ventajismo inmoral.
 Han pasado 2.400 años y las palabras de Trasimaco son
imprescindibles para entender la política de esta autonomía en
la que tenemos como presidente a un espía, la injusticia es por
sí misma útil y provechosa, como decía Trasimaco. Consciente
de su situación el Sr. Matas intentó evitar que el asunto llegara
a juicio en una entrevista en el Hotel Maricel proponiendo
absurdos canjes sólo comprensibles y aceptables desde la
perspectiva de quien se siente culpable. Me gustaría que
estuviera aquí el presidente para poder decir si sí o si no.

Posteriormente cuando se conoció la sentencia de la
Audiencia Provincial y con la finalidad de impedir un recurso
ante el Tribunal Supremo, el Sr. Matas intentó persuadir al
espiado Sr. Quetglas para que no reclamara más justicia. Una
reclamación que, recordemos, se resumía a una disculpa y a un
euro de responsabilidad civil, y le citó en el edificio de GESA
en presencia de un exconseller, de un exconseller de su estricta
confianza. En esa reunión en ningún momento el Sr. Matas
negó los hechos, porqué no los podía negar, limitándose a
plantear la posibilidad de una declaración pública que no fuera
una disculpa sino un simple lamento por lo sucedido. Ni que
decir tiene que el Sr. Quetglas tampoco aceptó.

El Sr. Matas ha consentido que dos de sus subordinados
estén enfrentándose a un proceso por hechos que al único que
beneficiaban era a él mismo con tal de no afrontar su
responsabilidad política en una maniobra de espionaje. Pero al
esconderse detrás de sus subordinados, lo cual es un deporte
que practica habitualmente, todos conocerán en el caso Mapau
cómo se escondía detrás del Sr. Juan Cardona, echándole la
culpa al Sr. Juan Cardona de lo que él había diseñado en la
pizarra del Consolat; cuando se fue a Moscú como se refugiaba
detrás de su conseller de Turismo, cuando espía el correo de
sus rivales cómo se refugia y se esconde detrás de su secretaria.
Eso sí, para la jactancia rápido, para la jactancia rápido, pero
a la hora de asumir responsabilidades se esconde detrás de no
importa quien. Ello nos da una idea de la talla humana de quien
nos gobierna.

Fue rápido e inconsciente para la jactancia y lo sabe esta
misma tribuna en la que estoy, puesto que aquí mismo se jactó
de su actividad y así lo dijo y no digo mis palabras, sino que
digo las palabras de la Sección Segunda de la Audiencia
Provincial, Auto de 27 de mayo de 2002, “en la sesión
parlamentaria celebrada el día 14 de octubre de 1998, en el
Parlament de les Illes Balears, el a la sazón presidente del
Govern balear exhibió un documento a la par que decía las
siguientes palabras: “ha arribat a les meves mans un document
intern, Bases per a l’enquadrament”, insistiendo una vez más
en lo de documento interno, añado yo, hasta cuatro veces lo
hizo, y haciendo unas referencias a Varea todo ello
dirigiendose no a su opositor parlamentario en tal sesión que
era, digo yo el Sr. Antich, sino al denunciante Francisco
Quetglas Rosanes. “La documental examinada en la vista del
presente rollo consistente en la cinta de video de la citada
sesión parlamentaria se desprende que el documento al que se
refiere el president y que tiene en sus manos y muestra a la
cámara se corresponde en la composición de su carátula y por
la disposición del texto de esa portada con el remitido al
denunciante”. 

Y ésa es la misma conclusión a la que ha llegado el
Tribunal Supremo y por eso, la Audiencia acordó que fuera
citado como imputado el Sr. Matas, en aquel momento ministro
defendido por el Sr. Cardenal. ¿Qué dijo la Audiencia
Provincial? Palabras textuales: “Con todos estos datos no
alcanzamos a ver las últimas razones por las que el Juzgado de
Instrucción haya desechado cualquier interés por conocer los
estrictos efectos de la investigación, las explicaciones del
entonces president del Govern de Baleares, pero pareciéndonos
prematuro, como ya hemos dicho, el archivo y el consiguiente
cierre de la fase de instrucción, estimamos conveniente que le
sea recibida declaración en tanto que los interrogantes que se
suscitan sólo pueden ser contestados por el entonces president”.
Y acordó la declaración.

Pero igual que Nixon actuó para no declarar, actuó para no
declarar, movió al Sr. Cardenal y obligó a los fiscales, todos los
fiscales de Baleares habían acordado, habían tomado el acuerdo
unánime de que tenía que apoyarse esa toma de declaración,
pues muy bien, instrucciones del Sr. Cardenal llegaron a la
Fiscalía de Baleares y obligaron a un fiscal...

EL SR. PRESIDENT:
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Vagi acabant, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, acabo, Sr. Presidente. 

... obligaron a un fiscal a cambiar, a cambiar lo que tenía
que decir según su conciencia y su profesionalidad. Y el fiscal
en el mantenimiento de un recurso ante la Audiencia dijo con
palabras más o menos textuales “por jerarquía me tengo que
callar y no puedo apoyar esta determinada acción, pero por
obligación moral tengo que decir lo siguiente” y expuso, en uno
de los mejores discursos que he oído en un círculo forense,
expuso todos los argumentos por los cuales el Sr. Matas estaba
obligado a declarar.

Señores del Grupo Parlamentario Popular, tengo que acabar
ya. Miren, el caso BITEL es tan ajeno a Matas como lo fue el
Watergate a Nixon, ninguno de los dos sostenía el micrófono
con su mano, pero los dos se beneficiaban de la actividad de
sus subordinados. Uno era presidente del país más poderoso del
mundo, pero la vergüenza de los suyos, fue la vergüenza de los
suyos la que le quitó de su sitio, el otro es presidente de una
autonomía y si los suyos no sienten vergüenza por lo que ha
hecho, seguirá en su sitio. Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, Sr.
Rosselló, té la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr. Diéguez, el
debat que avui ens porta el seu grup, el Grup Socialista, a
aquesta cambra, és un debat que a qualsevol país democràtic
del món seria un debat important, seria un debat transcendental,
probablement ja no s’hauria arribat a aquest debat a qualsevol
país democràtic, s’haurien produït dimissions pel camí.

Però som en una societat malalta democràticament, ho he
dit diverses vegades des d’aquesta tribuna a les darreres
setmanes, als darrers mesos, n’estic cada vegada més
convençut. Que avui es dugui a aquesta cambra, a la seu de la
sobirania popular el debat d’un dels escàndols més grossos que
ha viscut la nostra comunitat autònoma i que el Govern estigui
en ple absent, senzillament és de vergonya. Senzillament és de
vergonya, Sr. Diéguez. 

Ja no sé ni què he de dir, després de mesos de parlar d’un
tema que és obvi. Vostè planteja el cas del president Nixon i la
dimissió que va suposar, aquí no dimiteix ningú, Sr. Diéguez i
senyores i senyors diputats, ja ho sabem. Solament, aquí
solament es dimiteix quan els suprems interessos del partit ho
encarreguen i ho encomanen. Aquí solament es dimiteix quan
l’alta direcció del partit des de Madrid ho decideix, no en
funció dels interessos dels ciutadans o de les ciutadanes
d’aquestes illes, no en funció de ser coherents en la doctrina
que ells mateixos han fet pública i han promocionat, que és la
doctrina que el que pesa és la responsabilitat política i no la
responsabilitat jurídica quan es parla de casos d’alts càrrecs, de
càrrecs polítics electes. Doctrina que va fer seva, que va

popularitzar el Sr. Aznar com tothom recordarà quan el Sr.
Felipe González era al govern.

Moltes són les vegades que va plantejar el Sr. Aznar, va
apelAlar aquesta doctrina, la doctrina de la responsabilitat
política i va criticar aleshores el Partit Socialista al govern per
defensar-se rere la responsabilitat jurídica. I com que el Sr.
Aznar havia de guanyar les eleccions i el Sr. Aznar havia de ser
president del Govern d’Espanya va fer dimitir ni més ni manco
que al president d’aquesta comunitat autònoma, ell, per fer
bona la seva doctrina i per aconseguir arribar al Govern
d’Espanya. Per tant, l’única dimissió per innumerables casos de
corrupció que es coneixen a aquesta comunitat autònoma per
part del Partit Popular ha estat provocada en funció dels
interessos de la seva direcció estatal a Madrid i es produeix,
com tots recordam, en el cas del president Cañellas.

Desgraciadament quan el Sr. Aznar arribar al Govern
central, allò que havia estat la seva punta de llança de la lluita
contra la corrupció, el seu argument fonamental, l’argument
que un responsable polític havia de respondre davant la
ciutadania no en funció que fos emmanillat per la Guàrdia Civil
i detingut o en funció que fos condemnat per un jutjat, ni tan
sols en funció que fos imputat per una fiscalia, sinó en funció
de la responsabilitat política que té el fet de ser, el plus que té
ser un responsable polític electe a l’hora del compliment d’un
codi ètic imprescindible, aquesta doctrina es va obviar, es va
oblidar, es va tirar al calaix dels oblits i ja mai més no se’n va
parlar. 

S’ha començat a parlar de si s’és imputat o no s’és imputat,
de si s’és condemnat o no condemnat, ara ja... de si s’és
detingut o s’està en presó o no s’està en presó. Aquesta és la
vara de mesura quan una persona elegida pel poble que comet
una irregularitat ha d’assumir la responsabilitat política,
aquesta, la condemna jurídica o que sigui tancat a la presó, no
el fet d’haver comès un fet que en un moment determinat,
estam parlant, senyores i senyors diputats, d’un fet que, provat
clarament per un tribunal, el Sr. Diéguez ha fet una intervenció,
com sempre les sol fer molt bones, però aquesta ha estat
boníssima perquè sobretot s’ha centrat a llegir la resolució del
Tribunal Superior de Justícia, no hi ha afegir massa més de la
seva collita, basta llegir aquesta resolució per veure de què
s’està parlant. S’està parlant d’un fet moralment, jurídicament
i políticament inassumible i inacceptable, s’està revelant que
existeix un espionatge clar i contundent, s’està revelant que
s’ha comès una trama per aconseguir un espionatge clar i
explícit. I si això no és base suficient per assumir
responsabilitats polítiques, com es diria en castellà que venga
Dios y lo vea. 

Davant un fet com aquest, davant el fet que una situació
com aquesta s’intenti tergiversar per part del partit del govern
convertint-lo en una campanya com si fos una campanya de
l’oposició, etc., etc., com s’ha dit trenta vegades, aconseguir
plantejar aquest tema com un tema absolutament menor; situar,
fer que es produeixi aquest debat, com s’està produint avui,
amb l’absència total de tota la representació del Govern,
solament demostra la irresponsabilitat ètica i política del major
partit d’aquestes illes, que és, crec jo, una vergonya per a la
ciutadania, una vergonya per a ells mateixos, i crec que és una
de les causes fonamentals per les quals avui podem parlar amb
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dramatisme i amb preocupació que vivim a una societat
políticament malalta, a una societat democràticament malalta
i que, per tant, les mesures per sortir d’aquesta situació, les
mesures d’emergència per sortir d’una situació com aquesta,
passen a ser absolutament prioritàries ja no per a un partit de
dretes o per a un partit d’esquerres, senzillament per als
demòcrates, per als partits que creuen en l’ètica dins la
democràcia i dins els sistema polític actual.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
en primer lloc vull felicitar el Grup Socialista per aquesta
iniciativa perquè pensam que la gravetat del cas BITEL, que és
un dels casos de corrupció més execrables que ha viscut
aquesta comunitat, no ja els darrers anys sinó d’ençà de la seva
constitució, no permet arxivar-lo sense més entre tots aquells
casos provats, que han quedat provats, però que no tenen cap
mena de conseqüència política. Ni tan sols la successió
ininterrompuda de corrupció, de casos de corrupció, a partir de
llavors no ens pot permetre arxivar-lo dins els calaixos de
l’oblit.

He insistit que són casos provats perquè, com se’ns ha
recordat -ja s’ha recordat i s’ha citat el Suprem-, són els
tribunals els que han deixat establert clarament com un fet
provat i indiscutible que els correus del president de la
Comissió Insular d’Urbanisme de Mallorca eren reenviats al
president del Govern de les Illes Balears durant un llarg
període de temps. Jo crec que només dir aquestes frases i
tornar-les a dir més amb bones i ser capaços d’assumir,
assimilar allò que estam dient realment esborrona que quedi
sense cap mena de conseqüència. Que ha quedat provat -s’ha
llegit el Suprem; jo llegiré l’Audiència Provincial perquè, el
Suprem, també era el que feia comptes de fer, però ha quedat
també palès-, crec que val la pena insistir-hi perquè, com
s’apuntava, quedi en el Diari de Sessions el que diuen els
juristes, el que han dit els tribunals respecte d’aquests fets.

“Se desprende un hecho indiscutible, cual es el de que
existió un indebido redireccionamiento de correo electrónico
desde el día 10 de marzo de 1998 hasta marzo de 2000, de
suerte que el que se remitía a la cuenta del presidente de la
Comisión Insular de Urbanismo del Consell de Mallorca era
también automáticamente enviado sin el conocimiento de
aquél a la que, como funcionario de la Secretaria del entonces
president del Govern balear, tenía asignada Sebastián
Vallori”. Provat. És aquí on apuntava també en tot moment la
Fiscalia, que quan li demanen si troba que això s’ha d’arxivar
apunta: “El Ministerio Fiscal ha solicitado formalmente, en
virtud del principio de jerarquía, la confirmación del auto
recurrido, expresando a continuación -com s’ha recordat- su
parecer personal sobre los hechos investigados”, que eren tot
el contrari del que l’obligaven a dir por ser vos quien sois,

persona realment que no es podia investigar per ser el president
del Govern, en aquell moment ministre.

I aquí no passa res. A quin país vivim, a quin país és
possible que això quedi palesament demostrat i provat pels
tribunals i que realment no hi hagi cap mena de reacció? S’ha
recordat el cas de l’hotel Watergate a Washington, però jo diria
que arreu queda realment sorprenent que només la dreta
mallorquina és capaç d’aguantar una situació d’aquestes
condicions sense considerar-ho un escàndol. 

És curiós que el Sr. Rodríguez, que si és sospitós d’estar
implicat en els casos de corrupció d’Andratx, s’escandalitzi que
li enregistrin les converses, converses que han apuntat al fet
que hi hagi hagut realment llum sobre una filtració d’una
detenció criminal, dins una investigació criminal, converses
intervengudes per ordre judicial, idò el conseller d’Interior
s’escandalitza; diu: “jo som el representant del poble, som el
representant de la Conselleria d’Interior d’un país; com
s’atreveixen a espiar-me?”. Què hagués pensat si s’hagués
redireccionat a una institució contrària, a una institució
antagonista o a un partit polític, a qualsevol banda, aprofitant
que el servidor de correu té característiques públiques, perquè
hi té participació una altra institució, i com a garant del
servidor de correu redireccionassin tots els correus que rep el
Sr. Rodríguez a la Conselleria d’Interior? Què passaria si el Sr.
Rotger, com a gestor final del servidor parlamentib, es
dediqués a expiar tots els correus que es tracten a través
d’aquest servidor? Què passaria si fos per error o omissió? I
què passaria si es demostra que d’error o omissió no hi havia
res, sinó que se’n va bravejar en aquesta mateixa tribuna, citant
de manera bravejadora -perdonin la repetició- el Sr. Barea com
per donar a entendre que efectivament es tenia aquella
informació a partir d’un espionatge fet, ben conegut i sabut, i
que això s’ha recollit a sentències dels tribunals, que això ha
quedat així demostrat?

La sordidesa del cas BITEL només cap en els estats
totalitaris, i que no hi hagi una reacció política de primer ordre
realment ens fa quedat a totes els representants del poble de
Mallorca ben baixos de nervi cívic, de nervi democràtic, de
nervi institucional.

Per paga han pensat en la manca d’escrúpols d’un dirigent
polític que encomana aquesta feina?, que encomana que li
redirigeixin el correu?, que diu que vol que li enviïn el que està
gestant una altra institució? Aquest no coneix límits, no en té
cap; és capaç de convocar i de crear reportatges a una televisió
pública per intentar posar..., per desacreditar els contraris, és
capaç de fer-ho! Jo no qüestionaria que un home així sigui
capaç de crear una cosa..., jo què sé?, que es digui IB
Confidential o qualsevol cosa d’aquest estil senzillament per
desacreditar fins i tot la societat civil; no m’estranyaria, no
m’estranyaria perquè és dins aquests caps totalitaris els que són
capaços d’això i de més, i de crear informes de vulnerabilitat.
Qualsevol cosa poden creure d’un president que és capaç
d’aquestes baixeses.

Per cert que des del PSM, immediatament després d’aquest
pronunciament, també demanàrem a la institució espiada, al
Consell de Mallorca, que reaccionés, no només per ser la
institució espiada, que ja era prou greu, sinó per una exculpació
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-incomprensible- que feia el tribunal que deia que tota la
informació era pública, que no hi havia delicte perquè tota la
informació que hi havia en el consell era pública: documents de
treball, correus electrònics, m’imagín que converses, fins i tot,
telefòniques, tot era públic; per això quedaven exculpats.
Vàrem dir: “Escoltin, el consell que reaccioni, que expliqui al
poble, que expliqui al món que no tot el que hi ha en el consell
és públic”, i això ho dèiem des de l’oposició, una oposició que
ha hagut de sofrir que no li donin ni els informes encomanats
per la casa. Idò bé, maldament no ens donaven res del que
demanàvem i era raonable tenir, el consell s’ha negat a
condemnar o a reaccionar davant aquests fets i apuntar una
cosa tan clara com que no tot el que hi ha damunt d’una taula
a una administració és públic.

Però què pensaria Jaume Matas si tothom que entràs dins el
seu despatx se’n dugués el que té dins el correu electrònic, se’n
dugués qualsevol paper que hi hagués per allà i en fes
fotocòpies perquè tot és públic?, que li redireccionassin el
correu?, que escoltassin totes les cridades telefòniques que
tengués? Si hagués estat el president del consell, que ja veig
que no li interessa, com s’ha apuntat, si ho hagués estat, què
hagués fet? Res de res?, res de res? Jo crec que ningú, ni
Orwell crec que no ho pensava dins “el gran germà”, que
realment s’arribàs a una sentència com aquesta, que s’apuntàs
que tot allò que està dins una administració pública és de
caràcter públic.

Fins i tot diria que no només no ha reaccionat prou el
Consell de Mallorca. Jo crec que hem de fer una crida a la
societat; la societat mateixa no pot quedar impassible davant
fets com aquests. Realment només que es redireccioni un
correu amb finalitats espúries ja és prou greu. Vostès
s’imaginen que a qualsevol ciutadà li redireccionin el seu
correu privat perquè el servidor té un 48% de propietat
pública? Qualcú s’ho imagina? Realment això dóna, és
imprescindible una reacció.

Però per paga, i només ho vull recordar breument perquè
vaig acabant, també és molt important recordar quin era el
motiu de l’espionatge. El 98-99 el Consell de Mallorca està
elaborant una desclassificació d’un centenar d’urbanitzacions.
Cada retxa, cada paraula valia milers de milions. Aquesta era
la informació que estava essent espiada. Aquesta informació en
mans del promotors era clau. Els record el que es va aprovar:
“Totes aquelles urbanitzacions que fa anys que estan aturades
quedaran desclassificades”. Uep! N’hi havia que durant un
parell de mesos es varen tornar a posar en marxa. Mai no
sabrem per què es varen tornar a posar en marxa; potser és una
casualitat, potser una telefonada; si haguéssim tengut
intervengut el telèfon del Sr. Jaume Matas per ventura ara
tendríem més elements de judici; no en tenim. El que sí sabem
és que algunes urbanitzacions se salvaren de la moratòria
perquè es varen tornar a posar en marxa durant els mesos en
què es covava aquesta mesura. Mentrestant Jaume Matas tenia
aquesta informació en el seu ordinador.

Si tot això no els basta per escandalitzar-se crec que
realment és molt difícil mantenir un nivell de dignitat
democràtica en aquest país. El control del poder és un dels
bagatges més preciosos d’occident. No ens podem embrutir
basant-nos en la corrupció; ho intenta, ens hi incita el senyor

portaveu del PP, ens diu que com que la corrupció és
connatural a l’espècie humana doncs hem de ser tolerants. Idò
nosaltres deim que no, que allò que hi ha d’haver és una reacció
sempre decidida i clara. Vostès, tots els que han tengut alguna
relació amb la teoria de l’organització, se’n recorden d’aquell
exemple de la granota: diuen que si tires una granota dins aigua
bullint tot d’una bota i se salva, mentre que si la fiques dins
aigua freda i vas encalentint l’aigua poc a poc la granota no
reacciona i queda bullida. Nosaltres deim “reaccionin en els
casos de corrupció; reaccionin aviat perquè l’aigua és ben
calenta, que si no el que tenim segur és que quedarem ben
escaldats”.

Ho deia el Sr. Diéguez i jo li prenc la paraula respecte de
l’exemple de La república, allà hi ha diàleg entre Trasímac i
Sòcrates. Avui hi haurà una votació entre els arguments d’en
Trasímac i els arguments de Sòcrates, nosaltres votarem en
Sòcrates; vostès facin el que trobin.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Joan
Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, està clar
que encara no se n’han cansat. Pareix mentida fins on està
disposat a arribar el Partit Socialista en la seva pretensió
d’eliminar un adversari polític després de set anys de procés.

Aquesta proposició no de llei va entrar el passat 3 d’octubre
de l’any 2006 abans que esclatàs el cas Andratx; és a dir,
aquesta proposta es registra quan, al PSIB, li faltava munició
per desgastar el Govern del Partit Popular. Potser obeeix tot a
una estratègia planificada des de Ferraz per anar ventilant tots
els casos de corrupció política allà on està afectat el Partit
Popular, per prehistòrics que siguin aquests casos. L’estratègia
és coneguda: com que la gestió del govern Matas està a anys
llum de la gestió realitzada pel pacte de progrés, es tracta de
desviar l’atenció i centrar-la en dos grans eixos: la corrupció i
la destrucció del territori. Però la corrupció i la destrucció del
territori d’uns, mai dels altres, mai dels altres. Es tracta, per
tant, de no confrontar iniciatives, projectes, realitzacions, sinó
de destruir l’adversari que, com comprendran, ja no és
adversari sinó simplement un enemic a abatre.

Per això el PSIB no ha tengut cap mania ni una a utilitzar
des de fa set anys la justícia i les seves terminals mediàtiques
per fer un autèntic judici paralAlel als casos BITEL i
Formentera amb un únic objectiu: destruir l’adversari polític.
Aquest, aquest és el quid de la qüestió i no n’hi ha d’altre. Es
volia imputar fos com fos qui llavors era ministre de Medi
Ambient i a dia d’avui és president d’aquesta comunitat, perquè
sabien que una imputació significava la fi de la seva carrera
política. Això és el que sempre hi ha hagut darrere el cas
BITEL, res més; la resta, molt de voluntarisme, molts de judicis
d’intencions i aferrar-se a l’emblanquinat per mantenir viu un
procés moribund amb respiració assistida durant set anys,
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encara que sigui pagant part d’aquest procediment judicial amb
doblers públics, com es va fer el temps del pacte de progrés.

Anem, però, al cas BITEL i posem damunt la taula una sèrie
de fets incontestables. Primer. El Tribunal Suprem va
sentenciar definitivament el juliol de l’any 2006, l’any passat;
i què deia la sentència?, que no hi va haver cap delicte en el cas
BITEL, i per això es varen absoldre els dos acusats que
quedaven. 

Segon. L’Audiència Provincial ja havia arxivat la causa el
maig de l’any 2005 descartant l’existència d’un delicte de
descobriment i de revelació de secrets; no conformes amb
aquesta decisió, es va interposar un recurs de cassació davant
el Suprem, i el Suprem, com ja he dit, va resoldre: no hi va
haver cap delicte i per tant es varen absoldre els dos acusats de
tots els càrrecs que se’ls imputaven. 

Tercer, i crec que és important dir-ho: sobre el
pronunciament ètic de la sentència que fan els magistrats, i al
qual s’aferren el Sr. Diéguez i la resta de grups de l’oposició,
es tracta d’una opinió dels mateixos magistrats, una opinió. Els
magistrats estan per decidir si existeix o no existeix delicte, és
a dir, per subsumir una conducta a qualcun dels supòsits del
Codi Penal, aquesta és la seva funció; la funció dels magistrats
no és formular altre tipus de responsabilitat que no sigui penal,
en cap cas aquesta no és la seva funció principal, la seva funció
no és opinar sobre ètica política; poden tenir una opinió que és
tan respectable com l’opinió de qualsevol membre d’aquesta
cambra.

Quart; el Suprem considera provat que entre març del 1998
i juny del 1999 un secretari de Jaume Matas va rebre en el seu
ordinador almanco 34 missatges que en realitat estaven remesos
al compte de correu electrònic que el Sr. Quetglas tenia obert
en el Consell de Mallorca com a president de la Comissió
Insular d’Urbanisme, però el Suprem diu que aquest
desviament de correu no va ser intencional, repetesc, no va ser
intencional, sinó fruit d’un error atribuïble a l’empresa BITEL,
que llavors gestionava els serveis informàtics del Govern. Per
tant vostès el que fan és negar la major: si no hi ha
intencionalitat no hi pot haver espionatge. 

Cinquè. Sobre si un dels correus desviats que arribaren per
error hi havia un informe titulat Criteris per al Pla territorial
de Mallorca i que el president del Govern va exhibir i va llegir
parcialment a un debat d’estat de la comunitat, he repetir un pic
més, com vostès saben, que havia estat el mateix consell que ho
havia repartit un mes abans durant unes jornades sobre
ordenació territorial celebrades a un hotel de Palma.

Sisè. En tot cas, en tot cas, aquest informe era
documentació administrativa, i tots sabem que en el cas
d’informació administrativa el límit entre allò accessible i allò
no accessible no està gens clar; no està gens clar allò que és
públic i allò que no és públic; hi ha un gran marge de
discrecionalitat com vostè, Sr. Diéguez, segur que sap. Jo que
som regidor a l’oposició d’un ajuntament i conec perfectament
les dificultats per delimitar la retxa que separa aquella
informació que és accessible d’aquella que no ho és, fins i tot
la llei arriba a contemplar distincions tan subtils com accedir a
la informació i no poder procurar-se’n una còpia, d’aquesta

mateixa informació. Per tant hi ha un gran marge de
discrecionalitat quant a informació administrativa, no se sap
ben bé on hi ha el límit entre allò públic i entre allò que no és
públic.

Setè. Com que no es tracta d’informació personal ni
privada, sinó d’informació administrativa que va adreçada a un
càrrec institucional, perdonin, no només a un càrrec
institucional sinó, en general, a l’àrea d’urbanisme, no podem
parlar de cap vulneració del dret a la intimitat, tal com el Sr.
Diéguez -gran equivocació- invocava. Vostè, Sr. Diéguez,
apelAlava, invocava l’article 197 del Codi Penal, que s’enquadra
en el títol corresponent a delictes contra la intimitat, el dret a la
pròpia imatge i a la inviolabilitat del domicili, supòsits que
evidentment no encaixen en els fets provats pel Tribunal
Suprem, que en cap cas no són mereixedors ni mereixen la
catalogació de violació del dret a la intimitat, com vostè
invocava.

Veim, per tant, que segons la sentència del Tribunal Suprem
el millor que podria fer el PSIB seria, ja que no volen demanar
perdó pel que han fet, fer un mutis pel fòrum i no ressuscitar un
cas que políticament i jurídicament és mort, per una raó
claríssima que voldria tornar a destacar: els magistrats no han
vist cap intencionalitat en el desviament de correus electrònics,
sinó una simple equivocació d’una informació que, en tot cas,
es va repartir a una reunió i que no deixava de ser informació
no personal, sinó administrativa. Per tant si no hi ha
intencionalitat és evident que no té sentit parlar d’espionatge.

Però encara que el Sr. Diéguez cerqui fer reinterpretacions
de la sentència judicial del Suprem i es remunti al Watergate,
som aquí per -respectant i acatant la posició dels jutges- fer una
lectura política del que ha passat, i el que ha passat és que s’han
utilitzat fons públics per utilitzar la justícia amb una clara
intencionalitat política. Això sí que mereix una reprovació
política radical. Què hi ha hagut en realitat darrere el cas
BITEL? Crec que evidentment a dia d’avui ningú no té cap
dubte: cercaven la imputació de l’actual president d’aquesta
comunitat, només això, la imputació. El desenllaç de la
imputació els era irrellevant, perquè en realitat l’únic que
cercaven no era la culpabilitat o la innocència del Sr. Jaume
Matas, sinó només la seva destrucció política.

La intervenció del Sr. Diéguez, com hem pogut veure, és un
cúmul de voluntarisme, de judicis d’intencions, i d’aquells
judicis que s’anomenen apodíctics. Què vol dir? Com que hi va
haver un desviament de 34 correus electrònics llavors
necessàriament, obligatòriament, hi havia una intenció d’espiar.
Però això no s’ho empassen els jutges; per això vostè, Sr.
Diéguez, és un especialista a perdre judicis, perquè vostè
contínuament fa judicis apodíctics, necessàriament,
obligatòriament, hi havia la intenció d’espiar, i els jutges li
diuen que no hi veuen aquesta intencionalitat que vostè només
veu i les seves terminals mediàtiques. Aquesta és la realitat. Per
això sempre perden en els jutjats. Per què no deduir que el
desviament es va tractar d’un cas d’incompetència professional
d’un operari de BITEL inexpert? Per què el Sr. Diéguez
descarta un error humà? Però, no, a l’hora de fer hipòtesis
sempre hem de triar la pitjor, Watergate. I no els passat mai,
per exemple, que vostès han rebut un correu electrònic d’una
altra persona? Això ha passat aquí, a mi m’ha passat, per
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exemple, en aquest parlament. Es pot deduir automàticament
que hi havia una voluntat d’espiar un altre diputat o un altre
partit polític?

Mirin, el PP té un altre estil d’actuar molt distint del rancor
i del ressentiment de l’esquerra. Si no fos així haguéssim
demanat responsabilitats polítiques aquí, en el Parlament, tenim
majoria per fer-ho, com vostès varen fer en el cas Formentera
contra el Sr. Matas, i haguéssim demanat responsabilitats al Sr.
Antich com a president d’un govern que va ser l’impulsor d’una
querella que ha acabat en fracàs. I per què no demanar
responsabilitats patrimonials als membres d’aquell govern per
malversació de fons públics? Els doblers públics, Sr. Diéguez,
no serveixen per pagar campanyes agressives des del
ressentiment i per fer oposició a l’oposició, com vostès es
dedicaren a fer durant el pacte de progrés. Per això perderen,
per això varen perdre, perquè en lloc de dedicar-se a solucionar
els problemes de la ciutadania vostès es varen estimar més
donar solucions als seus propis problemes, uns problemes que
l’únic que fan es satisfer el seu rancor i el seu ressentiment.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Veo que todavía puede haber una
cierta esperanza en el Partido Popular al ver que le han
encargado a usted, Sr. Font, la defensa de este asunto porque
nadie más se atreve a llevarlo, y ya que está usted amortizado
pues le dan a usted este toro.

Mire, usted dice que una imputación penal habría
significado el final de la carrera del Sr. Matas. Se equivoca, se
equivoca. Léase usted el auto de 27 de mayo de 2002, que yo
lo he leído aquí: imputa al Sr. Matas, tendrá que declarar como
imputado, lo que el Sr. Cardenal lo paró enseguida en el
Supremo, pero la audiencia de aquí lo imputó y estuvo
imputado durante esos meses, no se olvide, no se olvide, Sr.
Font, no se olvide.

Mire, ustedes sólo asumen responsabilidades penales, nunca
políticas. No políticas, sólo penales. Usted dice que si hay una
condena penal la asumirán; ¡claro que la asumirán!, porque no
tienen más remedio, pero la responsabilidad política no la
asumirán nunca, y el Sr. Matas jamás, porque siempre
encontrará alguien detrás de quien esconderse y algún
subordinado a quien echar la culpa, y ustedes lo saben, algún
día le tocará a alguno de ustedes, a alguno de los que están aquí
o deberían estar aquí ya les ha tocado, a algunos ya les ha
tocado.

Mire, ¿hubo o no hubo espionaje? Se estuvieron recibiendo
al menos 34, que fueron muchos más, fueron muchos más, Sr.
Font, fueron muchos más, y los recibía el Sr. Matas, los
recibían en el correo de Presidencia, los leían al anochecer, los
leían..., sí, sí, sí, los leían, sí que lo sabemos, los leían allí e

incluso se cachondeaba a veces el propio Sr. Matas, sí -
perdonen la palabra-, incluso, y de cuestiones íntimas que la
vergüenza propia del Sr. Quetglas no quiso sacar en ningún
momento, y eso es algo que usted debería saber, y si no lo sabe
pregúnteselo al espía, que el espía sí que lo sabe, porque a él
mismo le llamó la atención en el mismo Consolat de la Mar
gente que estaba con él. Pregúnteselo al Sr. Matas,
pregúnteselo.

Mire, ¿usted estima como legítimo que se pueda estar
recibiendo de forma continua el correo de una institución
contraria y leerlo?, ¿eso es lo que usted dice?, ¿eso es lo que
usted ha defendido?

(Intervenció inaudible)

Esto es lo que ha defendido, ahí lo tienen. No ha puesto
ninguna excusa para ello, esto es lo que defiende el Partido
Popular. Magnífico.

Nos dice..., hubo espionaje, usted lo sabe. Estuvieron
recibiendo el correo de forma callada, en silencio, en silencio
cuando no se reían, en silencio cuando no iban a avisar a los
promotores de lo que iba a hacer el consell, como se ha dicho
ya aquí y yo no he tenido tiempo para decirlo tampoco. 

Me dice que el hecho de que se diga que es antijurídico es
una opinión de los magistrados. Mire, mire, vamos a ver, los
magistrados no opinan, dictaminan, dictaminan, y en su
dictamen dicen que es antijurídico pero no penal, porque hay
antijurídicos civiles también, lo sabe; sabe que a veces un pleito
contra el honor puede tener consecuencias civiles y
consecuencias penales, lo sabe. Aquí dice que no hay
consecuencia penal, de momento; ¿y para ello sabe qué ha
hecho el Tribunal Supremo?; ha cambiado su doctrina de
siempre, la que tenía en todas sus sentencias anteriores, y ha
cambiado la doctrina del Tribunal Constitucional, y el Tribunal
Constitucional ahora tendrá que cambiar su doctrina para
adaptarse a esta tesis, porque esta tesis de que lo público se
puede mangonear y lo otro no es una tesis rechazada por el
Tribunal Constitucional; ¿sabe desde qué año?, desde 1921,
desde 1921, es decir, que en épocas que se remontan a antes de
la dictadura de Primo de Rivera en España meter la mano en
una cuenta..., no en una cuenta de correo, que no existía en
aquel momento, pero sí en correo de otro, tuviera el carácter
que tuviera la comunicación, era delictivo. ¿Va a ser menos
ahora? Yo creo que el Tribunal Constitucional pondrá fin a esto
y lo aclarará, creo que será así y que volverá a mantener su
línea que ha tenido hasta este momento.

Mire, dejo ya su defensa sobre el tema del error, etc. Usted
no asistió a lo que fue este juicio, pero en este juicio se dejó
bien claro, y si no tiene usted las actas de la Audiencia
Provincial, sección primera, que el tema del error no formaba
parte de lo que se iba a juzgar, la causalidad o no o la causa del
pinchazo no se iba a juzgar, y esto está en las actas del juzgado;
que luego el juez quisiera hacerlo constar así, él sabrá por qué
lo hizo, pero consta en las actas judiciales que el tema del error
no iba a ser objeto de juicio.

Mire, en otras naciones hemos visto, como en el caso de
Nixon, que la vergüenza que le faltó a su presidente, la tuvieron
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los miembros de su partido, los cargos públicos representativos
en el Congreso y en el Senado le retiraron su apoyo y Nixon
tuvo que dimitir. Aquí son ustedes, no me refiero ya al Sr.
Matas, del Sr. Matas no tengo ninguna esperanza, porque el Sr.
Matas vive en la corrupción de forma constante porque para él
la vida política y la corrupción no se distinguen...

(Remor de veus i petit aldarull a la sala)

...Sí señor! Metió mano en la urna con el asunto del caso
Mapau, metió mano en las comunicaciones de los demás. Da
cobertura a la trama de Andratx. Dice el Sr. Matas que en la
próxima legislatura se irá a la empresa privada, para mi que ya
lo está, pero ese no es el tema de hoy, ya hablaremos de eso.
Mire yo voy a dedicar el resto de lo que esté en una institución
representativa, esté apoyando el Gobierno o en la oposición, a
recordarle día a día su vergonzante actuación. Es mi deuda con
Xisco y así lo voy a hacer.

Miren, políticos como el Sr. Matas no deberían de estar en
la vida pública y no lo digo porque en un determinado
momento se equivocara y espiara a sus rivales, hasta eso le
aceptaría. El espionaje mediante la interceptación de
comunicaciones es un error muy grave, pero lo peor no es eso,
ya digo, eso se lo perdonaría si se disculpara. Ahora lo que no
le voy a perdonar nunca y lo peor de todo eso no es el error,
sino el no querer reconocer el error, no tener la gallardía de
pedir una simple excusa, no ha tenido la gallardía de pedirlo y
eso es lo que no se le va a perdonar. Desde mi modesta
posición podré perdonar al espía, pero jamás perdonaré al
cobarde.

Nada más Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. 

Senyores i senyors diputats passam a la votació.

23 vots a favor, 26 en contra i cap abstenció.

Per tant, queda rebutjada la proposició no de llei.

IV.3) Proposició no de llei RGE núm. 8572/06,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comissió d'investigació sobre el procés del nou hospital de
referència.

Finalment debatrem la proposició no de llei RGE núm.
8572/06 presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a comissió d’investigació del procés del nou hospital de
referència. Per defensar la proposició no de llei té la paraula la
Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Socialista presentà aquesta proposició no de llei
fa 5 mesos, aquesta proposició no de llei proposa crear una
comissió no permanent d’investigació per tal d’aclarir tot el
procés de construcció del nou hospital de referència a Son

Espases. Contràriament a allò que sol ser habitual en aquest
Parlament, en el sentit que l’actualitat dels temes poden caure
degut als mesos que poden passar fins que es tracten, ara ens
trobam que succeeix tot el contrari. La qüestió que ens ocupa
no només no decau, sinó que s’incrementa la necessitat de
saber què és el que està passant en la construcció d’aquest
hospital. I això és així des del seu començament a la legislatura
actual, tota aquesta trama de la nova construcció de l’hospital
de referència ha estat, és i continuarà sent un autèntic
despropòsit que arriba a qüestionar molt seriosament la
credibilitat d’aquest Govern. Ja ho comentava a l’anterior
proposició no de llei i que han votat de forma negativa, el seu
fort, senyores i senyors diputats del PP, no és precisament la
transparència.

En tot aquest llarg, tortuós i poc transparent procés altres
dades hi hem de ressaltar. La primera, el director general
d’Ordenació del Territori, el Sr. Jaume Massot, ara imputat
com tots vostès saben, va intervenir en les negociacions de les
polèmiques àrees de reconversió de Son Espases. Dos,
l’informe de la Sindicatura de Comptes treu a la llum un enfilall
d’irregularitats en l’expedient de compra de la possessió de Son
Espases Vell. En aquest punt tres elements sobresurten. Un, es
demostra que la justificació de l’adjudicació dels terrenys és
posterior, sí senyors, posteriors a la seva aprovació. Dos, el
planejament urbanístic vigent en el moment de la compra, no
permetia la finalitat que se li vol atorgar ara. Tres, no consta
enlloc l’expedient de despesa plurianual per la compra de la
possessió de Son Espases. El cap jurídic de l’ib-salut, el Sr.
Vázquez, es nega a signar l’adjudicació de Son Espases a
Dragados perquè el procediment està ple d’irregularitats i a
sobre no ho volen recollir a l’acta. Però la "guinda" de tot això
és antològica. Dia 23 de febrer del 2007, sí senyors fa una
setmana, el Sr. Rodrigo de Santos, fent honor a la data, dona
una mena de cop d’estat dins l’ajuntament, tot afirmant i
confirmant el que tothom sap, que “el PP volia fer un hospital
directament a Son Espases i per suposat, sense transferències”.
Rodrigo de Santos dixit.

A dia d’avui el més greu és que els ciutadans es troben
amuntegats dins passadissos a un hospital que porta com a poc
4 anys de retard en la seva construcció. Ja hem comprovat com
la Sra. Estaràs s’ha apressat a fer mentider aquest xerraire
regidor. Però el Sr. Rodrigo de Santos, per una vegada a la
vida, ha gosat dir la veritat en tot aquest espinós tema de Son
Espases i donar la raó a tots els que teníem ja més que certeses
del que s’havia decidit temps abans de les eleccions
autonòmiques del 2003 en referència al nou hospital de
referència. De Santos acusa a polítics del PP de pressionar-lo
per ubicar el futur hospital a la finca de Son Espases Vell. Diu
concretament i està enregistrat: “la decisió política el que
hagués volgut és que hi hagués transparència política en la
selecció de les ubicacions i a més, els diré o desvetllaré que en
alguna que altra baralla, ja que hi havia altres polítics i el que
volien fer era donar directament al solar de Son Espases i que
fos l’elegit”. Tanc la citació. 

Deman, tot això que ara ens confirma el Sr. De Santos no és
nou per a l’oposició. Primer, sabíem les múltiples irregularitats
comeses en tot aquest afer. Dos, sabíem que el projecte de
construir el nou hospital a Son Espases era una decisió política
i mai tècnica. Tres, que l’informe sobre la idoneïtat de la
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ubicació de Son Espases per la incompatibilitat del tècnic que
el firmà. Que el preu de compra estava acordat amb els
propietaris abans de fer els informes pertinents. I que no hi
havia cap estudi comparatiu amb altres finques. I ara hi afegim
senyors del PP, quins foren els polítics que pressionaren el Sr.
Rodrigo de Santos per construir el nou hospital a Son Espases?
A veure, qui li pot estirar les orelles a l’antic delegat de
l’INSALUD, m’ho diguin? La Sra. Cirer? No ens ho creim, fa
riure això, no? Qui és que de veritat té pes polític? Qui és
aquest algú que pot triar sense problemes una nova ubicació i
posi el Sr. Matas com a mentider i mancat de transparència en
les seves decisions, o sigui això dels 4 solars, etcètera. Qui és
aquest senyor X en aquesta trama? Abans no m’han contestat,
com sempre, faran falta 40 intervencions més perquè contestin
i no contestaran.

Per què l’acord del 2002 del Sr. Jaume Matas a Madrid, en
un sopar amb constructors, ben a prop del Bernabeu era
llampant? Què deia el Sr. Matas? Que certs constructors
adquirissin els solars limítrofs de la finca de Son Espases. La
doctrina d’aquell sopar del Sr. Matas fou nítida, va dir:
l’hospital de referència ha de ser Son Espases i punt. I després
vingué la rúbrica definitiva i l’hospital ha de ser per al
Florentino. I així ha estat senyores i senyors diputats, tenim
l’hospital a Son Espases i l’hospital és per a l’amic Florentino.
Així es va dissenyar el 2002 i així ho han complit. Aquest cas
de Son Espases és un desgavell que ha generat una autèntica
antologia periodística. És un vodevil allà on el Sr. Matas fa
d’apuntador. El primer acte és la compra de Son Espases.
Segueix el segon acte fent una síntesi estreta per les consultes
a diferents entitats, institucions. I per cloure, per tancar,
l’adjudicació a qui més crida, a qui més fa pressió, mitjançant
un determinat mitjà de comunicació. De moment, tancam el
teló i ja ho sabem, a Son Espases l’hospital i en Florentino,
amic íntim, serà qui el construirà. 

Tot plegat ha produït un encariment forassenyat de tota
l’obra, confirmat pel mateix Consell Consultiu. 7,2 milions
d’euros per a la compra d’un solar; 3,7 milions d’euros per la
modificació de plànols que ha fet la Sra. Consellera; 1 milió
d’euros per conformar l’amo de Son Espases que conreava Son
Espases; 100 milions d’euros més per al Sr. Florentino Pérez
perquè ho fa millor que el Sr. Sampol. Vostès són els
responsables de tota la manca de transparència i de l’opacitat
que ha presidit aquest tema, fins i tot la seva mateixa gent ho
confirma. El Sr. Rodrigo De Santos ja fa temps que va admetre
que mai es tingueren en compte els altres terrenys per construir
l’hospital, que fou un decisió política i mai tècnica, per molt
que s’hi empenyi la Sra. Estaràs. Jo ja els he dit on es va cuinar
aquest tema, a un restaurant madrileny l’any 2002. I mentre
tant, aquí la consellera marejava un poc el tema, entabanava
l’oposició fent reunions sobre 4 hipotètics terrenys a considerar
i que mai varen estar disponibles i que mai varen estar a
l’agenda de tots vostès. I els seus amics ja havien fet el negoci
de veritat, calia un pelotazo en tota regla, ja tots els solars
limítrofs amb Son Espases estaven comprats. 

Els avanç que si la seva proposta és que hem d’acudir als
tribunals, és el que sempre solen dir, ja hi hem anat. Esperam
que la justícia actuï de manera ràpida perquè de vostès aquí no
podem esperar res. Però recordem de forma sintètica tota
aquesta seqüència. Vostès negociaren amb els propietaris dels

terrenys de Son Espases i fixaren el preu, 7,2 milions. Després
encarregaren els informes necessaris per poder justificar la
compra d’aquests 7,2 milions d’euros. El funcionari que va fer
l’informe estava afectat per incompatibilitat, el seu fill era soci
dels constructors. Tot ha anat així, seguint les consignes de
l’apuntador Sr. Matas. Han utilitzat a tothom, a totes les
institucions, tot el temps per acabar fent el que realment volien
fer, que l’hospital es fes a Son Espases i que el construís
l’empresa del Sr. Florentino Pérez. 

Estam davant massa temes boirosos com per què el PP se
segueixi aquí obstinant a mantenir aquest projecte a Son
Espases. Demanam una comissió d’investigació per aclarir tots
aquests favoritismes, especulacions, enganys, irregularitats i
mentides. Volem una claredat i una transparència que sempre
s’ha negat a la ciutadania de les Illes en un tema transcendental
com és ni més ni manco que la construcció de l’hospital de
referència de la nostra comunitat autònoma.

Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Fixació de posició, en primer
lloc el Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds. L’Hble.
Sr. Ramon té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, per anunciar des del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds que donam el nostre
suport a aquesta petició de la creació d’una comissió
d’investigació i al mateix temps pensam que lamentablement,
una vegada més, des de la majoria parlamentària no es voldran
investigar els fets. Acabam de viure en la proposició anterior
com el Grup Popular lleva importància a un escàndol de la
magnitud del cas BITEL. O sigui, si no han estat capaços de
demanar disculpes per l’espionatge a què es va sotmetre al Sr.
Quetglas, si no demanaren en el seu moment disculpes pel cas
del túnel de Sóller, poques esperances tenim de què acceptin la
creació d’una comissió d’investigació. Comissió d’investigació
que seria necessària per aclarir els termes i allà on per exemple
el Sr. Rodrigo de Santos podria comparèixer i donar detalls
d’aquestes pressions polítiques que va rebre per situar el nou
hospital a Son Espases. I ens podria contar els acords que es
feren a determinats restaurants de Madrid.

Però evidentment des del grup majoritari se’ns seguirà
negant allò que ja és una evidència, el cúmul d’irregularitats, de
favoritismes, de coses mal fetes, interessos immobiliaris d’una
decisió que no es pot justificar amb criteris tècnics, com és la
justificació de no fer l’hospital a Son Dureta i fer-lo a Son
Espases. Lògicament seria necessari la creació d’aquesta
comissió per aclarir tots aquests fets. Sincerament, no esperam
que el grup majoritari accepti aquesta creació. Tampoc esperam
que IB3 faci un confidencial allà on es contin aquests detalls,
encara que sincerament tendria moltíssim més interès que no
altres confidencials que han fet.
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Jo ja no em veig amb ganes de tornar insistir, de treure més
informació, hem tengut un debat anterior avui mateix, l’hem
tengut altres vegades i els punts foscos segueixen sense aclarir,
o cada vegada n’hi ha més. Ara, la voluntat de transparència del
Govern del Sr. Matas, del propi Sr. Matas, de la consellera de
Salut, o del Grup Parlamentari Popular és tan escassa que segur
que també en aquest cas votaran en contra i no es podrà crear
aquesta comissió d’investigació. Només esperar que un pròxim
Govern que no sigui del Partit Popular, sinó que sigui d’una
majoria progressista, pugui tornar enrera com a mínim aquest
projecte i pugui tornar a la racionalitat, a la legalitat en relació
a la construcció de l’hospital de referència.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. També donarem suport a la
petició de creació d’aquesta comissió d’investigació. Nosaltres
pensam també que si realment ni el Govern ni el Partit Popular
tenen res a amagar i com s’ha dit avui, tot ha estat d’una
claredat i una transparència tan gran, transparència meridiana
que se’ns deia, en principi no s’hauria de poder posar cap
impediment, si tot ha estat tan clar i tan arregladet, idò ens
asseiem, ens ho mostren, ho analitzam i aquí s’haurien d’haver
acabat tots els problemes.

El que passa és que els misteris de passió extrema que
mouen les polítiques del Partit Popular impedeixen que
nosaltres ni tan sols puguem sospitar que hi hagi cap
transparència en tots aquests fets, perquè només el fet d’oposar-
se a una comissió d’investigació ja dóna a sospitar que qualque
cosa hi ha per investigar. Per tant, a part de totes les evidències
que s’han vengut demostrant durant tota la legislatura des de la
pròpia tria del solar, quan ens varen mostrar els quatre solars,
Son Espases no existia, hi havia Son Tugores, Son Puigdorfila,
però Son Espases com a tal no era un dels solars possibles. A
l’hora de comprar..., la decisió de la compra és posterior a tenir
acordats els preus i tot un seguit d’informes que no funcionen
així com haurien d’haver funcionat i fins i tot, botant-se la Llei
de contractes de l’administració pública a l’hora de fer els
contractes amb diferents empreses i també per la compra del
solar.

És un tema que hem debatut molt, no ens cansarem de
debatre, seguirem insistint en retornar a aquell projecte original
que de moment els 150 o 180 milions d’euros, si sumes totes
les partides o no de demés ja són suficients i per tant, fins aquí
hauríem d’haver arribat. Donar la possibilitat de tenir un
hospital nou, modern a una zona com Son Dureta, allà on els
usuaris des de les finestres poden veure la mar, a tenir un
hospital nou, modern, destrossant un dels pocs espais que
queden a Palma rústics, destrossant la possibilitat de què en el
futur Palma pugui tenir qualque dia un parc central, perquè el
parc que estan fent ara també l’han convertit en una via. Per
tant, hi ha molts de motius que ens reafirmen amb la nostra
proposta inicial de fer el Son Dureta a Son Dureta. I massa

evidències com perquè no instem el Partit Popular a votar que
sí aquesta proposta de crear una comissió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. Vicepresident, senyores i senyors diputats. Jo
no contestaré des del meu escó perquè això ja està (...), sinó
que ho faré des d’aquí perquè nosaltres no ens cansarem
d’intentar explicar tantes vegades com creguin vostès
necessàries allò que nosaltres creim que és una veritat..., les
veritats absolutes no existeixen, però sí existeix la rigorositat
absoluta.

Abans voldria dir-li a la diputada socialista que a la seva
intervenció ha fet dues afirmacions que si no les retira se poden
considerar injúries i per tant, són delicte i per tant, pot ser
motiu de querella criminal. Vostè ha dit dues falsedats, dues
injúries. La primera que el germà del conseller estava a
GESMA i que estava enxufat a GESMA. El germà del
conseller mai ha estat a GESMA i fa 1 any i mig que fa feina a
la privada. Se’n va anar de la privada amb una acta notarial que
vostè hauria de conèixer..., perdoni, estic convençut que
coneix, per no donar problemes a l’oposició que no en podia
tenir cap, era vostè. Però en qualsevol cas que quedi clar, ni
està a GESMA, ni hi ha estat mai i està treballant a la privada
des de fa un any i mig. Aquestes coses a una tribuna pública,
per molta incontinència verbal que se tenguin, no se poden
cometre, ni fins i tot quan ja estan en el comiat, o en el cas
d’allò que ha dit el Sr. Diéguez amb molt mal gust ja estan
amortitzats. Vostè no ha estat amortitzada, vostè ha fet una
bona feina en segons quins aspectes, però avui s’ha equivocat
Sra. Diputada.

Respecte els estudis comparatius. Estudis comparatius se’n
varen fer i les persones que varen voler escoltar quan els solars
se proposaven, una cosa és allò que se diu des d’aquesta
política naif que he dit abans, dels que farem això aquí, però no
han analitzant ni per què, ni com ho faran. Proposar la Base
General Asensio per fer el futur Son Espases és un acte naif, és
un acte d’una persona que no en té ni idea d’allò que és...
Perdonin, se varen proposar en cas de què hi hagués les
possibilitats i precisament se varen descartar perquè no existien
aquestes possibilitats, perquè el Ministeri de Defensa se va
negar rotundament. Igualment que determinats solars que se
proposaven, una vegada analitzat el projecte, no s’hi podia
construir perquè no tenien ni tan sols els metres quadrats. I els
record, per geografia estricta, que nosaltres som limítrofes amb
la mar al sud, no podem fer una plataforma per posar-hi un
hospital damunt. Eren els solars que quedaven i s’assumí que
era el que reunia més criteris.

En qualsevol cas tornaré repetir que tot el procés s’ha
realitzat des de la redacció dels plecs que s’encetà una vegada
que es va decidir quines condicions, finançar la construcció de
l’hospital, edificar l’hospital, encarregar tot el seu
manteniment, etcètera. Ja els ho he dit anteriorment, però ho
tornaré repetir, el renting o el PFI ho fan comunitats dels seus
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colors, fins i tot dels colors més extrem esquerra, com a
Catalunya, s’estan fent el PFI, perquè això a nivell de gestió ja
no ho pot discutir ningú. Però vosaltres aquí ho seguiu discutint
perquè viviu a un món, supòs que meravellós perquè us hi
trobau molt bé, però no és el real. El sistema d’avaluació
recollit se va analitzar punt per punt, se va licitar punt per punt
i com que tot això està dit i repetit fins la sacietat, jo ni tan sols
exhauriré el meu temps perquè els arguments fins ara són
sempre demolidors. 

Només els diré una cosa, el fet de què les dues propostes
darreres siguin les que són, una de fa 7 anys que està arxivat i
tot el que s’havia de fer ja s’ha fet i aquesta que se repeteix
dues vegades, que està des del 10 d’octubre que s’hagués pogut
eliminar i seguiu i seguiu amb les mateixes, vós faig una
proposta senyors socialistes, llevau l’anagrama de la rosa del
PSOE i posau-hi un calamar, el calamar és el que tira la tinta
perquè no se vegi la magnífica gestió que ha fet aquest Govern.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Hble. Sra. Salom, té vostè la
paraula.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Se veu
que això de les ambulàncies ha calat i aquí el Sr. Munar ha
pujat a defensar la seva estimada consellera. Però no és veritat
que se’n va anar de mutu propi, se’n va anar perquè era
incompatible, no podia tenir la germana sent consellera de
Salut i Consum i ell ser gerent d’una empresa que colAlabora
directament amb aquesta senyora. És així de clar! Què sap
greu? Jo ho comprenc que els sap greu...

(Remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, pregaria un poc de silenci.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Després, me diu que ara fa un any i mig que no està a
GESMA. Enhorabona, ja era hora de què trobés una feina sense
enxufar, perquè va començar la legislatura fent feina d’enxufat
a l’Institut, després va passar a GESMA i ara a la fi li han
trobat una empresa privada. Tanta sort que ens hem llevat això
de sobre...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor!

LA SRA. SALOM I SOLER:

Però bé, passem a allò que interessa. El primer de tot,
gràcies a tots els grups que han donat suport a aquesta
proposició no de llei i ja sabíem que no voldrien investigar
perquè està clar és que vostès no exhaureixen el seu temps per
un senzill motiu, perquè no tenen arguments per poder
contrarestar allò que des d’aquí ha dit l’oposició sencera.
Existeixen irregularitats i vostès les coneixen totes, coneixen
les irregularitats, les informacions privilegiades, coneixen tots
els moviments especulatius envoltant La Real, vostès sí que
saben quant a informes i consultes interessades, tot el que
vostès fan són “trilerisme” polític, i la poca ètica que han
mostrat fins ara ho demostra.

Vostès han actuat a partir d’una ordre concreta, fer
l’hospital de referència a Son Espases i l’han complerta i no
són capaços d’admetre-ho; just hi ha un valent, el xerraire del
regidor, aquest ho ha dit: tots els polítics me pressionaven per
no fer aquest camuflament. I vostès aquí encara venen i diuen
que no, quan ho sap tot el món mundial això, repetesc,
l’acusació que ha fet el Sr. Rodrigo de Santos és gravíssima;
com un regidor del Partit Popular, el número 2, pot dir que
tenia greus pressions per part del seu partit perquè es fes, sense
cap trava ni una, l’hospital a Son Espases? I aquí encara ens
venen a contar coverbos, que si quatre hospitals, que si no sé
què, que si no ens agrada perdre els judicis, vostè ha dit que no
ens agrada perdre els judicis; a qui no agrada perdre els judicis
és a vostès, que es manifesten la setmana passada per protestar
contra el que s’ha resolt en els jutjats, són vostès els que es
manifesten.

(Remor de veus a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Les explicacions en aquest canvi tan rellevant, que
contradiu amb poc temps tot el que havien mantingut fins ara,
són nulAles.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Les seves paraules són buides, les seves promeses són paper
banyat, però mentrestant vostès s’entesten a pujar aquí i a
enredar-ho tot, i els pacients i els professionals i tothom aquí
pateix el colAlapse d’unes urgències hospitalàries, que estan
plenes amb els malalts als passadissos i no hi ha hagut epidèmia
de grip. El cas de Son Espases és un enfilall de despropòsits
que abasten sospites molt serioses, ...

(Més remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:
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Per favor.

LA SRA. SALOM I SOLER:

... molt serioses d’irregularitats administratives i
econòmiques, fins a agressions irreversibles al nostre patrimoni
cultural. El Ministeri de Cultura els ha demanat per temes
concrets en els informes sobre el projecte del nou hospital,
aquests temes concrets són: l’afecció de béns culturals
fonamentals, que vostès han destrossat, el Molí del Moix, la
Creu dels Monjos, s’Hort des Magraner, la Sèquia den Baster,
la Sèquia de la Vila, es Rafal de Son Oliver, tot això ho han
triturat, tots ells ubicats a l’entorn del monestir, hauran de
donar comptes.

(Remor de veus a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

LA SRA. SALOM I SOLER:

La seva resposta no ha estat altra que l’oblit més absolut a
una reclamació de colAlectius i de formacions que demanen que
es torni al projecte original, el que vostès coneixien i el que
volien a l’any 2002, tal i com ho ha reconegut el propi Rodrigo
de Santos. I, això ho torn repetir, és gravíssim tot el que han fet,
han fet servir un servei públic -bé, servei públic és teoria- com
és IB3, per gravar, com si es tractàs de delinqüents, els monjos
de La Real, el Pare March, monjos que no necessiten cap mena
d’ocultació per formular les seves crítiques, ja que ho han fet
sempre, sense por i sense servilismes. És una llàstima que IB3,
que és tan oportuna sempre en aquests casos, no es trobàs
directe quan el Sr. Hidalgo cremava papers diumenge o després
d’haver estat 40 hores abans amb el Sr. Matas, és una llàstima
que no hi fos IB3.

Vostès, membres del PP, han actuat en aquest tema com
sempre, amb els trets que els caracteritza tota la legislatura,
opacitat i amb símptomes més que evidents d’actuacions més
que irregulars. D’aquí, i ja que vostès no donen cap mena de
facilitat per investigar un dels despropòsits més grans d’aquesta
legislatura, sols em resta fer una crida a la justícia i al Fiscal
Anticorrupció i al de Medi Ambient, perquè els investigui, tot
l’escàndol que gira entorn de la construcció de l’hospital de
Son Espases, faig una crida a la justícia, que els posi al seu
lloc; perquè està clar que aquí, en aquest Parlament, vostès,
senyors i senyors de la dreta, mai no voldran llum ni taquígrafs
per a una investigació que, i això ho sabem més que bé, els
podria esquitxar de ple.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments, aldarull i remor de veus a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, passam a la votació. Per favor,
passam a la votació.

21 vots a favor; 26 en contra; cap abstenció. Per la qual
cosa queda rebutjada la proposició no de llei.

Senyores i senyors diputats, s’aixeca la sessió.
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