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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes. Senyores i senyors diputats començam la
sessió d’avui. I en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Rosa Maria Alberdi.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Maria Torres i Marí.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Miquel Àngel Llauger substitueix Antoni Alorda.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor sustituye a Cati Palau.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Ernest Ribalaiga substitueix Miquel Àngel Coll.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pareix que no hi ha més substitucions. 

I. Proposició no de llei RGE núm. 8426/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a tractament del
trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat.

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui
consistent en la Proposició no de llei RGE núm. 8426/08
presentada pel Grup Parlamentari Popular. Per defensar la
proposició no de llei, relativa al tractament del trastorn per
dèficit d’atenció amb hiperactivitat intervé per part del Grup
Parlamentari Popular l’Hble. Diputat Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, la següent proposició
no de llei fa referència al trastorn de dèficit d’atenció amb o
sense hiperactivitat, en aquest cas TDAH, que és un trastorn de
base neurobiològica i en tot cas és una disfunció que ve donada
per un desequilibri de neurotransmissions cerebrals, de
noradrenalina i la dopamina que afecten directament les àrees
del cervell responsables de l’autocontrol i de la inhibició del
comportament inadequat. Es pot presentar de diverses formes,
en primer lloc com un comportament impulsiu i manca de
control motor, en tot cas impulsiu o hiperactiu, problemes
d’atenció i aprenentatge i en ocasions les dues coses
combinades que apareixen en símptomes d’impulsivitat i
inatenció.

Aquest trastorn moltes vegades apareix associat a altres
trastorns i problemes d’aprenentatge, entre les quals i els més
freqüents són aquells que van relacionats amb el llenguatge,
problemes perceptius motors, deficiències de coordinació
motora i motricitat fina. Dificultat d’aprenentatge, baix
rendiment escolar. Baixa competència social, mancança

d’habilitats socials, trastorns de conducta negativa i desafiant.
Trastorns d’afecte i ansietat, depressió, fòbies, trastorns
obsessius, compulsius, etc., tics i símptomes de Giles o
Tourette. És molt important determinar les causes dels
problemes d’aprenentatge i del comportament, entre altres coses
perquè es manifesten de vegades a l’àmbit escolar i es
manifesten a l’àmbit propi de l’aprenentatge, sense que les
persones que el reben, que l’atenen, tenguin uns coneixements
suficientment específics com per poder-lo atendre. 

Amb el perill que aquestes persones són moltes les ocasions
en què queden apartades de l’activitat normal a l’àmbit escolar,
entenent que aquestes persones són “problemàtiques” i, per tant,
no segueixen el ritme lògic i normal de la resta de companys i,
per tant, es veuen en moltes ocasions com un impediment per a
l’activitat normal educativa i no són ateses molt específicament
fent possible que el seu desenvolupament vagi paralAlel i en tot
cas de manera continuada i seguida dels seus companys.

Així, el drama familiar està servit, el drama familiar propi
d’uns pares que es preocupen per l’educació dels seus fills, que
veuen que les alteracions d’aquesta síndrome, d’aquest trastorn
fan impossible el normal desenvolupament de les persones i que
pot tenir conseqüències en el futur dins l’autonomia pròpia
d’una persona que s’ha desenvolupat social i també
educativament de forma correcta. En definitiva, arribam a una
situació en què és necessari que hi hagi un acord entre l’àmbit
educatiu, l’àmbit de salut i l’àmbit social perquè es prenguin en
consideració mesures que per un costat facin que aquelles
persones que es troben en aquesta problemàtica, especialment
dins l’àmbit educatiu, tenguin l’habilitat suficient per entendre-
la en primer lloc i en segon lloc, per atendre-la. I després, per
suposat, que hi hagi els mecanismes oportuns de coordinació
entre les diferents àrees, ja dic, àmbit social, sanitari i educatiu,
perquè es puguin portar a terme les accions específiques perquè
això es pugui atendre com correspon, no només per allò que fa
referència a les persones afectades, sinó també el mateix entorn
familiar i el que envolta cadascuna d’aquestes circumstàncies.

En aquest sentit duim tres propostes específiques, que vénen
recollides a la proposició no de llei. En primer lloc, la necessitat
d’un estudi que es faci sobre la complexitat dels problemes de
conducta que presenten els infants i els adolescents, entre altres
afectats pel trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat. I de
manera específica sobre les necessitats educatives que generen
i també de les variables de la trajectòria personal que hi poden
incidir i de les seves estratègies d’intervenció. Val a dir també
que entenem que aquest estudi pot estar inclòs dins l’activitat
pròpia que es porti a terme de coordinació entre l’àmbit
educatiu, social i la sanitat actualment o en el futur en el Govern
de les Illes Balears i dins estudis de trastorns de conducta que
també s’estiguin portant a terme. Per tant, pot estar inclòs dins
una feina més ampla que es pugui fer per part del Govern. Però,
en tot cas, sempre tenint en compte aquesta qüestió de manera
específica per tal que no es confongui, com succeeix en moltes
ocasions, en altres trastorns de conducta, com pugui ser la
dislèxia o altres qüestions, donat que aquestes confusions de
vegades duen la dificultat de no identificar suficientment la
problemàtica i, per tant, no es pugui identificar suficientment
tampoc la reacció que s’ha de tenir en cadascun dels casos.
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La segona proposta és que el Govern de les Illes Balears creï
una mesa tècnica amb els membres dels departaments de salut
i educació i les entitats que treballen en el TDAH, per contrastar
perspectives i estratègies d’intervenció i establir (...)
departaments per tal que, ja dic, es pugui entendre aquesta
circumstància i, sobretot, atendre les especificitats que s'hi
poden preveure. Volem insistir molt específicament que hi han
de ser presents i entenem que hi han de ser presents aquells que
en tenen una experiència contrastada i que són els que la
pateixen i en aquest cas les famílies que estan avui per avui
agrupades dins associacions que són proactives i que tenen un
coneixement molt concret d’aquesta qüestió, com no pot ser
d’altra manera, són aquells que ho viuen diàriament i que es
troben les dificultats a cada passa que donen. Ja dic, dins l’àmbit
de la salut, dins l’àmbit social i dins l’àmbit educatiu. Unes
mares, uns pares que avui per avui necessiten cada vegada que
hi ha un canvi de curs, anar a parlar amb els professors, haver
d’establir un mecanisme de funcionament, haver d’establir uns
paràmetres d’atenció i haver de requerir l’atenció de tot el
sistema educatiu, i pensam que això hauria de ser d’una forma
mitjanament coordinada i hauria d’anar en el sentit de fer més
fàcil aquesta tasca i que hi hagués uns protocols establerts
perquè això es pogués portar a terme amb certa normalitat.

El tercer punt fa referència a la necessitat d’incorporar en els
plans de formació del personal dels departaments de salut i
educació, també podria ser de l’àmbit social, els coneixements
sobre la naturalesa i els tractaments possibles del TDAH. En el
departament d’educació s’ha de garantir que aquesta formació
s’adreci al professorat i als professionals d’assessorament
psicopedagògic a partir del curs, a ser possible, següent.
Entenem que és un repte important que s’hauria d’atendre amb
la màxima celeritat i que en tot cas ha de començar per una
sensibilitat d’aquest conjunt de professionals amb un mínim de
coneixement d’aquestes qüestions que s’ha de desenvolupar en
el futur amb habilitats suficients per poder-lo tractar in situ a la
mateixa aula i en relació amb els propis companys de cadascun
d’aquests alAlots.

No volem deixar de banda, sobretot per les converses que
hem tengut amb la resta de grups polítics, la bona voluntat que
entenem que hi ha no només per part de l’administració, sinó
per part dels professionals que es troben davant d’aquestes
circumstàncies. La primera dificultat que tenen els professionals
és la manca d’informació en aquest sentit en moltes ocasions.
Entenem que tant a la legislatura anterior com també
evidentment s’ha donat continuïtat a l’actualitat, han existit unes
primeres intervencions incipients on s’ha facilitat informació
per fer possible totes aquestes qüestions que exposam, però crec
que el gran repte en aquest moment és sistematitzar-les, donar-
les a conèixer convenientment, proposar la participació
d’aquells que més hi entenen, que són els afectats i sense cap
dubte que el Parlament de les Illes Balears pugui fer un
seguiment, com tantes altres qüestions que requereixen el
màxim consens també entre tots els grups parlamentaris. Entre
altres coses perquè avui governen uns, demà poden governar
uns altres i entenem que és d’aquelles qüestions que han d’estar
pactades perquè la continuïtat de les accions sigui màxima i
també la bona voluntat per portar-les a terme.

En tot cas, convidam tots els grups representats a l’arc
parlamentari i presents en aquesta comissió que se sumin en
aquesta proposta, que la complementin tant com considerin
oportú. Però en tot cas que la traguem a ser possible per consens
perquè és d’aquelles qüestions que valen la pena, que fan
referència a un drama familiar molt particular que es viu en
situacions que avui per avui haurien d’estar normalitzades. Ja
dic, requereixen de tota la nostra atenció.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Mixt intervé la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. A l’hora de llegir l’exposició de
motius de la proposició no de llei que ens presenta avui el Partit
Popular, he de dir abans de res que estic bàsicament d’acord
amb tot allò que s’exposa. Efectivament, és molt important
determinar les causes dels problemes d’aprenentatge o de
comportament i no és menys cert que un diagnòstic correcte
constitueix la garantia que el suport que es dóna als alumnes
afectats sigui el que realment els pertoca. Com a professora,
aplaudesc la sensibilitat sobre aquestes qüestions i la necessitat
d’incidir en la millora del nostre sistema educatiu, de cara a
poder donar les respostes que la societat de les Illes Balears
necessita i espera de nosaltres.

La LOE publicada recentment i que està en tot aquest procés
d’adaptació i de treball, preveu tot un seguit de mesures
específiques per a tot un seguit de patologies i de trastorns que
afecten l’aprenentatge, tot fent una tipificació que permeti
abordar-les de la millor manera possible. Evidentment, entre
aquests trastorns s’hi troba la dislèxia o els trastorns del
llenguatge, també s’hi troben tots els de les altres capacitats i
també el trastorn TDAH, que consider que tant des del món
educatiu com des de l’àmbit sanitari, l’àmbit social se li ha de
donar resposta. Això és especialment important si tenim en
compte que les Illes Balears per causes molt diverses som una
comunitat amb un índex elevadíssim de fracàs escolar i que, per
tant, ens hauríem de posar les piles en aquesta qüestió i també
amb moltes altres.

Per tant, quant als tres punts que planteja la proposició no de
llei que ens presenta el Partit Popular, voldria fer un seguit de
consideracions. Quant al punt 2, consider que bàsicament allò
que se’ns comenta, que se’ns demana és acceptable, sempre i
quan es tengui en compte que ja s’està treballant, que s’està
treballant en aquesta qüestió i que no només s’ha de treballar
des de Salut i Educació, sinó que també juntament amb el
departament d’Afers Socials. I que també seria convenient que
el lideratge d’aquesta feina que s’està fent ara estigués presidit
per una responsabilitat transversal, que agafaria els tres
departaments i que, per tant, seria Presidència que assumís tot
aquest treball en el seu conjunt.  El fet d’afegir-hi Afers Socials
crec que és obvi perquè, clar, la majoria dels trastorns
diagnosticats com a TDAH són efectivament fisiològics, però
també és cert, també n’hi ha molts, possiblement una gran
majoria, que són ambientals i, per tant, en tota aquesta
problemàtica que ve determinada per factors ambientals, fa falta
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que hi intervengui Afers Socials, sobretot perquè es deuen a
problemes de desestructuració familiar i de vegades es mesclen
o es barregen els dos trastorns, o les causes dels dos trastorns.

Quant al tercer punt també el consideraria acceptable,
sempre i quan s’afegeixi o es canviï el verb “incorporar” per
“continuar treballant i ampliant en la mesura de les seves
possibilitats”. És una cosa que està fent la Conselleria
d’Educació. Per tant, se li reconeixeria la feina que està fent i
sobretot també se'ls animaria a aquesta tasca d’ampliar els
cursos en aquesta línia.

Quant al primer punt consider que hauria de ser més general
i que no es pot referir només a una de les problemàtiques
existents, sinó que pens que s’hauria d’englobar dins tots els
problemes de conducta que guardin relació amb aquest alumnat
de necessitats educatives específiques.

I finalment per acabar, ja sé que no és un acabament massa
ortodox, però clar qualsevol d’aquestes mesures implica un cost,
un pressupost i, per tant, seria interessant encara que sigui la
feina del Govern, que comencéssim a plantejar-nos que quan es
presenta una proposició no de llei es digués quina partida
pressupostària pot implicar una tasca com aquesta, de quina
partida podrien sortir aquests costos, i possiblement fa pensar si
el Partit Popular no estigués proposant en aquests moments que
pugéssim els imposts per fer front a aquestes necessitats. Pens
que això en aquests moments seria una mica complicat per al
Partit Popular.

Per tant, aclarits una mica aquests punts, res més. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En un sentit semblant a la portaveu
anterior, saludam la iniciativa del Partit Popular i també, com la
portaveu anterior, dir que el que pugui aportar ho faré tant en
qualitat de diputat com també de professional de l’ensenyament
que es troba fent altres tasques.

El trastorn de dèficit de l’atenció és, efectivament, per a tots
els que hem estat a l’ensenyament, un dels dèficits més
important de coneixement, i cal saber com tractar-lo, i fins i tot
de diagnòstic. Moltes vegades els que hem estat a escoles i
instituts, sabem que hi ha una certa tendència a determinats
alumnes que presenten una tipologia de comportament
determinat i dir: “aquest alumne és hiperactiu”. Però això
s’utilitza de forma genèrica, sense que això correspongui a un
diagnòstic que hi hagi realment aquesta base neurobiològica que
defineix un TDAH. És a dir, moltes vegades les fronteres entre
el que deim un nin hiperactiu o el que és un nin molt mogut o el
que és un infant que té un mal comportament no estan molt
clares, per aquí per començar hi ha un dèficit de saber com
aplicar criteris de diagnòstic correcte, i una vegada que tenguem
els mecanismes perquè els alumnes puguin ser adequadament
avaluats i adequadament catalogats segur que poden millorar.

I, òbviament, una vegada que s’hagués fet aquesta primera
passa també hi ha un dèficit de saber com tractar aquest
alumnat, aquest alumnat que com diu la mateixa exposició de
motius que ha fet el Partit Popular planteja problemes de baix
rendiment escolar però també problemàtica d’altre tipus, com de
relació amb el professorat, de relació amb els companys, perquè
òbviament és un trastorn neurobiològic que no només afecta les
capacitats sinó la capacitat de relacionar-se amb els altres, les
habilitats socials, i en aquest sentit té una problemàtica
complexa.

Estam d’acord, per tant, a instar el Govern perquè estudiï la
qüestió, estam d’acord a instar el Govern perquè aprofundeixi
en aquest tema i en tot allò que pugui incidir que a les aules
tengui un tractament adequat, i en un sentit semblant al que deia
el portaveu anterior ens agradaria poder consensuar una solució
en què aquest instar el Govern a tractar aquest trastorn s’inserís
en el consens del que faci el Govern per estudiar i per millorar
l’atenció a altres trastorns, sabent, essent perfectament conscient
que aquesta és una qüestió específica i que haurà de rebre un
tractament específic, però sense predeterminar, per exemple, si
la mesa tècnica és una diferent o si hi haurà uns mecanismes
compartits, en els quals és evident que es podran estudiar les
especificitats de cada un d’aquests trastorns. 

Si hem d’arribar a un consens, també, i el portaveu del Partit
Popular ho entendrà perquè aquest és un clàssic, el tema dels
terminis, més encara en aquest cas, quan s’insta a fer un estudi
sobre una cosa que, com dic, és molt complexa, durant aquest
període de sessions, això supòs que és comprensible que no
acaba de ser una petició raonable donada la matèria, i dit això
que també tota la voluntat de poder arribar a un consens perquè
el tema ho mereix.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Rita.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors i senyors
diputats i diputades. Aquesta proposició no de llei que porta
avui a debat el Grup Popular posa damunt la taula una
circumstància que des de fa uns anys, malgrat va ser detectada
l’any 1902, s’està analitzant amb atenció per part de la
comunitat educativa, com és el dèficit d’atenció amb
hiperactivitat, que diagnostica alguns alumnes amb problemes
de conducte i aprenentatge. 

Curiosament aquest problema mèdic relacionat amb la salut
mental, detectat des de fa més de 100 anys, és molt desconegut
en els àmbits habituals en què es mouen els afectats, com són
l’escola, la família, les amistats, encara que quan parlam
d’escola no ens referim als professionals ni a l’Administració
educativa, que ho saben bé, perquè un dels efectes d’aquest
trastorn és el fracàs escolar per la dificultat de l’aprenentatge
segons les metodologies ordinàries.

És per aquest motiu, i a fi de garantir l’equitat, segons es diu
a l’exposició de motius de la LOE, que el títol II d’aquesta llei
orgànica es dedica als grups d’alumnes amb necessitats
específiques de suport educatiu, com són els que presenten
necessitats educatives especials, i mana a les administracions
educatives establir els recursos necessaris per identificar prest
aquestes necessitats, i la seva integració integral, atenció
integral, perdó, regida pels principis de normalització i inclusió.
Del que es tracta, segons la LOE, és de combinar el principi
d’una educació comuna amb l’atenció a la diversitat de
l’alumnat. És per aquest motiu que, a més del manament de la
LOE, les comunitats autònomes també han inclòs a les seves
normatives disposicions concretes en relació a aquestes
especificitats educatives. La normativa més recent elaborada per
la Conselleria d’Educació i Cultura com és el Decret 67/2008,
de 6 de juny, que ordena els ensenyaments d’educació infantil
i d’educació primària i secundària obligatòria, estableix al seu
article número 13, referent a l’atenció a la diversitat, la definició
de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i
d’aprenentatge i les pautes que ha de seguir l’Administració
educativa per atendre aquests alumnes.

Igualment les instruccions per a l’organització i el
funcionament dels centres públics de segon cicle d’educació
infantil, d’educació primària i d’educació secundària per al curs
2008-2009 inclouen orientacions per a les adaptacions
curriculars per atendre l’alumnat amb necessitats específiques
d’aprenentatge, per exemple el punt 3.2 que -els el llegiré- diu
que per a aquells alumnes amb dificultats específiques
d’aprenentatge que poden assolir i els mínims del cicle
corresponent s’hauran de fer adaptacions curriculars no
significatives i d’accés com adaptacions en la qualitat i enunciat
de les activitats d’aprenentatge i avaluació per tal de fer-los més
comprensibles, flexibilització del temps per dur-les a terme,
diversificació de les mesures i tipus d’avaluació -oral, amb
ordinador, etc.-, lectura prèvia per part del mestre de la prova
d’avaluació abans de començar-la, reformulació del tipus de
preguntes escrites, suport en el control de temps durant els
exàmens o activitats, etc.

Aquesta actitud de la nostra conselleria no podia ser d’una
altra manera perquè sabem que està afectat el 7% de la població
escolar, que suposa gairebé 10.000 fillets a les Illes Balears i
350.000 a tota Espanya, dels quals únicament 120.000 han estat
diagnosticats. A les Illes Balears els estudiants amb disfuncions
específiques en l’aprenentatge com la dislèxia, o el TDAH o
altres dificultats, reben suport educatiu també específic, la
finalitat del qual és superar aquest trastorn que en casos com el
TDAH és neurobiològic, i que ocasiona gran part dels fracassos
escolars, com hem dit. La seva naturalesa neurobiològica fa que
les respostes a aquesta problemàtica s’hagin de donar no només
des dels departaments d’educació sinó també des dels de salut,
sobretot quan es relaciona amb la fase de diagnosi. 

Del text de la seva proposició es podria donar a entendre que
a la nostra comunitat autònoma no es fa cap tipus d’actuacions
quan això no és així. Certament es podrien fer més accions i mai
no seran suficients per donar igualtat d’oportunitats als fillets
que puguin tenir algun d’aquests trastorns, però una comissió
interdepartamental entre les conselleries de Salut i Educació, a
les quals també s’afegeix la d’Afers Socials, ja existeix, encara
que em sembla perfecte que es continuï reunint per contrastar
perspectives i estratègies d’intervenció. De la mateixa manera
també es fan actualment cursos de formació del personal. 

És per aquest motiu que proposam al Grup Popular la
modificació del text de les propostes, estant d’acord sempre
amb l’esperit d’aquesta proposició. La intenció seria reconèixer
que actualment ja es fan diverses accions i també la de recollir
tots els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu
i no únicament una part. Per tant el text que nosaltres els
proposam seria, a la primera proposta, que el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a transmetre de
forma periòdica al Parlament les conclusions del treball conjunt
que realitzen els representants de les conselleries d’Educació i
Cultura, Salut i Consum i Afers Socials, sobre les
problemàtiques derivades de les dificultats d’aprenentatge dels
infants i adolescents. 2: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a continuar avançant en les
iniciatives que aborden les diferents problemàtiques derivades
de les dificultats d’aprenentatge dels infants i adolescents,
escoltada l’opinió de les entitats implicades en aquest camp per
contrastar perspectives i estratègies d’intervenció, i que millorin
la coordinació entre l’àmbit educatiu i sanitari a fi d’establir
protocols d’actuació més eficaços”. I 3: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar amb
la incorporació als plans de formació del personal adscrit a la
Conselleria d’Educació i Cultura els coneixements sobre la
naturalesa i els tractaments possibles dels infants i adolescents
amb necessitats educatives específiques”.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula, Sr. Serra?
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EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, Sra. Presidenta. Jo li proposaria si poguéssim fer un recés
de cinc minuts per arribar, o de deu màxim, per arribar a algun
tipus d’acord, donat que efectivament estam, crec, d’acord amb
l’esperit d’aquesta qüestió, però entenem que requerim ser
suficientment específics perquè aquesta qüestió tengui el
tractament oportú. Però també entenent que potser hi ha accions
complementàries que avui per avui s’estan fent i que són
positives, però en tot cas sempre salvaguardant la necessitat de
portar a terme un estudi, la necessitat d’establir (...) una tècnica,
maldament estigui inclosa dins el pla de treball de (...) tècniques
existents, i la necessitat d’ampliar, millorar els plans de
formació existents a l’actualitat, posat que la percepció del
sector específic d’aquest tema idò no ho percep així avui per
avui.

Si ens permet aquests deu minuts...

LA SRA. PRESIDENTA:

Donat que hi ha intenció de consens per part de tots els
portaveus que així ho han manifestat, si els pareix faríem un
recés. Jo els demanaria que fossin menys de deu minuts ja que,
com vostès saben, el conseller d’Esports està esperant per
intervenir en aquesta comissió.

Per tant..., facin.

(Inici de represa de sessió no enregistrat)

EL SR. SERRA I TORRES:

... diferents punts, amb els acords específics, que passarem a la
Mesa el redactat, maldament sigui a mà, si ens ho permeten.

En el cas del primer punt, eliminaríem les paraules “durant
el present període de sessions”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si em permet, potser convindria que llegís exactament com
queda.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, miri, quedaria de la següent manera: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar i
trametre al Parlament un estudi sobre la complexitat dels
problemes de conducta que presenten els infants i els
adolescents, entre d’altres, afectats pel trastorn pel dèficit
d’atenció amb hiperactivitat i, de manera específica, sobre les
necessitats educatives que generen i també de les variables de
trajectòria personal que hi poden incidir i de les estratègies
d’intervenció, sense perjudici que aquesta acció sigui tractada
en context d’estudi més amples dels diferents trastorns que
afecten l’aprenentatge”. Punt número 1.

Punt número 2. “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a crear una mesa tècnica amb
membres dels departaments de Salut, Educació i Serveis Socials
i les entitats que treballen en el TDAH per contrastar
perspectives i estratègies d’intervenció i establir diferents

departaments per als afectats, sense perjudici que aquesta
qüestió es tracti en el context de comissions de treball que
tractin aquest àmbit”.

(S’escolta una veu de fons que diu: “comissions ja
existents”)

... ja existents, comissions ja existents.

I el punt número 3, que diria: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar
treballant i ampliant els plans de formació del personal dels
departaments de Salut i Educació, el coneixement sobre la
naturalesa i els tractaments possibles del TDAH. El
Departament d’Educació ha de garantir que aquesta formació
s’adreci als professorat i als professionals d’assessorament
psicopedagògic a partir del curs 2009-2010".

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi estan d’acord els diferents portaveus?

Per tant, podríem donar per aprovada per assentiment
aquesta proposició no de llei? Molt bé, doncs queda aprovada
per assentiment.

EL SR. SERRA I TORRES:

Si em permet, presidenta, volia agrair la predisposició de
tots els grups parlamentaris per arribar a un acord.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

(Remor de veus i pausa)

Senyores i senyors diputats, passam ara al segon i darrer
punt de l’ordre del dia d’avui, consistent en el debat de les
preguntes amb RGE núm. 8651, 8652 i 8688/08.

Assisteix el conseller d’Esports i Joventut, acompanyat del
Sr. Luciano Gutiérrez Ribas, gerent de la Federació de Tennis,
i del director general d’Esport, Gabriel Gili. Siguin benvinguts.

II.1) Pregunta RGE núm. 8651/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traves per part de l'ajuntament al Centre de
Tecnificació de Manacor.

Per formular la pregunta RGE núm. 8651/08, sobre traves
per part de l’ajuntament al Centre de Tecnificació de Manacor,
intervé el Sr. Antoni Pastor, del Grup Parlamentari Popular,
autor de la mateixa, per un temps de deu minuts.
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EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies. Intentaré ser més breu i no esgotar aquests
deu minuts d’intervenció, perquè pens que no serà necessari.

Bé, la pregunta és molt concreta i diu: pensa el conseller
d’Esports que l’Ajuntament de Manacor està posant traves per
posar en funcionament el Centre de Tecnificació de Manacor?

Bé, és una pregunta molt concreta que ve després de molts
mesos de fer feina junts, de pràcticament un any i mig d’estar
pendents de quin seria el futur del Centre de Tecnificació de
Manacor, que era un projecte en què nosaltres havíem posat
moltíssima ilAlusió, que pensàvem que era, possiblement, la
instalAlació de referència o que hauria de ser la instalAlació de
referència per a aquesta comunitat. I aquesta pregunta ve arrel
de les declaracions d’un membre del seu equip, que va fer,
precisament, a una revista local i que també varen ser
publicades al diari Ultima Hora; titulars, diu: “Obrir el Centre
de Tecnificació de Tennis ja depèn de l’Ajuntament”.

Aquest senyor considera que això ja depèn de l’Ajuntament
de Manacor, qui ens ha de concedir una sèrie de llicències per
poder-les obrir al públic, però veig que no hi ha l’interès que
toca, perquè si no ja s’hi hauria posat més celeritat. Si no
s’obrin aquestes instalAlacions es tudaran, per tant és tema de
l’Ajuntament.

Bé, quan li demanen si vol dir que l’Ajuntament posa traves,
diu que si no fos així no ho entén per què posen tants de
problemes. No hi ha voluntat perquè el centre vagi bé ni que es
posi en funcionament.

Bé, una sèrie de crítiques cap a l’Ajuntament que no
entenem, perquè jo he de dir que l’Ajuntament, el qual al mateix
temps jo també presidesc, hem intentat posar tota la bona
voluntat per arribar a una bona relació, en aquest cas amb la
conselleria. És ver que el projecte no és el que a nosaltres ens
agradaria, però bé, avui la responsabilitat de govern és seva,
senyor conseller, per tant nosaltres la bona voluntat tota la que
faci falta

Però bé, entenem que, per una banda, ens seiem la gent de
l’Ajuntament amb vostès o amb el seu director general i pareix
que tot va bé; però bé, després trobam que les seves persones de
confiança que vostè té aquí nomenat com a tècnic de la
Fundació Illesport i que, com a responsable de supervisar les
obres, considera una altra cosa ben distinta.

A nosaltres el que ens agradaria saber és quina opinió és la
seva, si vostè realment pensa que l’Ajuntament de Manacor està
posant través i ens agradaria també saber quines traves posa per
a l’obertura d’aquest centre.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Li contesta el Sr. Cañellas, per un temps
de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Bé, jo també intentaré ser el més breu possible. Nosaltres fa
molts anys que treballam amb l’Ajuntament, bé, fa un any que
treballam amb l’Ajuntament de Manacor; jo el que li puc dir és
que ja som a la fase final, que ara ja depenem de dos o tres
acords finals: un és sobre el tema de les aigües pluvials, que és
el més important, i l’altre, doncs ja esperam també els segells
finals de la instalAlació elèctrica, que això sí que no depèn de
l’Ajuntament de Manacor.

Jo l’únic que puc dir és que els meus tècnics amb els teus
tècnics treballen i ara estam a l’espera que vostès ens diguin
quina és la decisió que prenen sobre una de les possibilitats que
nosaltres hem plantejat per poder acabar de la manera més
ràpida la connexió de les aigües pluvials, perquè diguem, crec
que és l’únic que falta per poder presentar el projecte final i
d’aquesta manera poder tramitar la llicència final d’obres i
poder obrir això al públic.

El fet que, jo no tenc cap tipus de referència, no sé si es
torba molt o es torba poc a decidir, però bé, fins ara l’únic que
hem tengut ha estat colAlaboració, que aquesta colAlaboració tal
vegada s’ha pogut allargar una mica més o allargar una mica
menys, però jo en això no hi entraré perquè vostè sabrà com
funciona l’ajuntament i quins són els terminis, jo no ho sé.

Amb això el que vull dir és que la meva sensació és que hem
tengut colAlaboració des d’on jo ho veig; aquest tècnic, que és el
tècnic que jo tenc, però també és el tècnic que vosaltres vàreu
posar, perquè aquest tècnic va ser contractat a la Fundació
Illesport per a aquesta comesa, just abans de les eleccions,
llavors, jo he mantengut una persona que es va contractar la
passada legislatura i que si era bo per a vosaltres, doncs també
ha de ser, bé, si era bo per a l’antic govern, doncs també ha de
ser bo per a aquest. Llavors, crec que de les declaracions
d’aquesta persona s’hauria de parlar directament amb ell i saber
a veure si ell ha tengut qualque tipus d’impediment d’una
manera més propera. Jo puc dir que de la manera més llunyana,
que són els contactes que he tengut i el meu director general,
doncs fem el possible per poder obrir. I les coses van, home, a
mi m’agradaria que anassin més ràpides, supòs que a vostè
també li agradaria que les coses anassin més ràpides, però van
com van, i ara en aquests moments estam pendents d’aquesta
decisió per poder presentar el final d’obra.

I això és la situació que tenim. Si jo crec, des de la meva
posició, que és llunyana, crec que anam lents però que no és
perquè es posin traves, si s’haguessin posat traves jo ja hagués
sortit, no hagués sortit d’una altra manera. De totes maneres em
parla d’unes declaracions damunt un diari; llavors, també
s’hauria de parlar a veure si realment el Sr. Abrines és això
exactament el que va dir o si això és una interpretació d’una
sèrie de paraules i tal vegada diu que van més lents del que a ell
li agradaria, i això supòs que serà una cosa que passa a
nosaltres, al món del tennis i a tot Manacor. Perquè crec que
aquestes instalAlacions que, en teoria, la seva durada havien de
ser quatre mesos, doncs ja s’han allargat molt, molt, i jo crec
que ja haurien d’estar obertes.
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I aquest Govern, per la documentació que jo tenc i per la
documentació que hem enviat, el que fa és el possible perquè
s’obri el més aviat possible. Llavors, res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Conseller, agraesc
que vostè reconegui que per part de l’ajuntament no hi ha
traves. Però li acabaré d’aclarir tal vegada coses que els seus
tècnics no li han aclarit.

A la darrera reunió, va ser fa uns quinze dies, precisament
pels enginyers que vostè té contractats per solucionar un
problema de les pluvials. A l’arquitecte municipal li va dir que
li presentàs un projecte amb una solució que, en principi, al
nostre tècnic li anava bé, i al dia d’avui no s’ha presentat, és
normal perquè, perquè bé, perquè per fer un projecte tampoc no
s’està dos dies. Per tant, avui el problema de les pluvials falta
presentar un projecte a l’ajuntament i que l’ajuntament l’aprovi
amb la solució que va posar damunt la taula el tècnic, que, en
principi, als tècnics municipals els va parèixer bé.

Però el que no ens pareix bé és que vostè qüestioni la
veracitat d’una informació que treu un mitjà de comunicació; és
a dir, jo les interaccions o les interpretacions que va fer el
periodista, com es pot imaginar, les desconec; jo el que faig és
llegir una entrevista que ha tengut molta repercussió i que ha
creat un cert malestar, perquè és una persona que avui fa feina
a la seva conselleria. És a dir, vostès han criticat que l’anterior
Govern va fer moltes coses mal fetes. Bé, jo li diria que una de
les coses mal fetes tal vegada va ser contractar aquest senyor,
per tant una més, i amb això tal vegada hi estaríem d’acord.

Jo el que li puc assegurar és que quan es va contractar aquest
senyor no va ser, precisament, per fer el seguiment de les obres
del Centre de Tecnificació Rafel Nadal, eh, perquè aquest centre
de tecnificació tenia un nom. Precisament, es va contractar a la
Fundació, cosa que jo no tenc res a dir, perquè jo no era part
d’aquesta fundació, però el que li puc assegurar és que no va ser
per fer feina en aquestes obres.

Jo crec que quan hem intentat, per les dues parts, arribar a
acords; hem fet esforços, vostè ha vengut a Manacor i jo he anat
a Palma; hem intentat que un tema que va començar amb
polèmica arribàs a bon port, que hi hagi un senyor que es posi
enmig de dues institucions i posi en perill les relacions amb
unes declaracions falses, crec que, com a mínim, mereix que
vostè prengui qualque tipus de mesura. Jo tot d’una que varen
sortir aquestes declaracions, abans de jo fer cap pregunta en
aquest Parlament, li vaig donar aquest diari perquè vostè se’l
pogués llegir, que m’imagín que ja la s’havia llegida a un altre
diari d’àmbit regional, perquè vostès poguessin prendre les
mesures o poguessin prendre les determinacions que haguessin
de prendre.

Vostè no fa res en aquest cas, o que a mi em consti no va fer
res. Crec que aquestes declaracions no condueixen al que hauria
de ser una bona relació entre institucions, i jo dic bona relació
perquè a l’Ajuntament de Manacor li interessa tenir bona relació
amb la seva conselleria, perquè la necessita. Perquè
l’ajuntament ha fet la seva part, perquè l’ajuntament ha
complert l’acord que va signar a l’anterior conveni i el que li
interessa, tal com fan a vostès, doncs que aquest centre es posi
en funcionament el més aviat.

La darrera, i ho podrà contrastar amb el seu director general,
és que ens telefona una empresa, precisament d’electricitat un
matí, i ens diu que aquest senyor ha donat instruccions perquè
es connecti l’electricitat del seu centre al comptador de
l’Ajuntament de Manacor. Al cap de vint minuts o al cap d’una
hora rep una cridada del seu director, cosa que li vull agrair,
demanant disculpes en nom de la conselleria i ell i jo arribam a
un acord que amb hora està solucionat el tema.

Crec que són maneres d’actuar en què vostè haurà de fer
qualque cosa. Bé, jo que l’hagués contractat l’anterior govern,
no em serveix d’excusa perquè se li pugui permetre que tengui
aquest tipus d’actuacions, jo simplement li deman que això no
passi perquè pens que a vostè també li interessarà, vull pensar,
i a més així m’ho ha demostrat, que entre l’Ajuntament de
Manacor i la seva conselleria, hi hagi una bona relació. Per tant,
m’agradaria que vostè prengués qualque decisió, prengués
qualque determinació, que evitàs que aquests temes tornassin a
succeir i que a partir d’ara doncs no hi hagi persones que
interfereixin en la relació entre les dues institucions, perquè crec
les institucions sempre han d’estar per sobre de les persones.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, això que jo no he fet res,
jo ja he parlat amb aquesta persona i li he demanat una sèrie de
circumstàncies i de maneres d’actuar. Les persones no es jutgen
només per un acte, jo li puc mostrar aquí unes declaracions amb
les que vostè es fica amb mi i diu que no tenc ni punyetera idea
del Centre de Tecnificació de Manacor. Jo del Centre de
Tecnificació de Manacor sé molt, gràcies que he sabut molt hem
aturat un possible Palma Arena dos, amb el procediment
administratiu que es desenvolupa des de la meva conselleria. Jo
tampoc no li he demanat disculpes ni res, ni que em digués no
sé què; desconeixement total, són coses circumstancials i
d’altres, però no muntaré l’enrenou.

Sap per què? Perquè jo no tenc res contra vostè, ni hi ha res
més, que funcioni el centre de tecnificació; tal vegada el que
s’ha d’aclarir és perquè aquesta necessitat d’aquesta persona a
tota costa posar-la en tela de judici; no encara no li he posada,
perquè com que jo la jutj per tota una feina que fa i no només
per coses puntuals, doncs vaig alerta amb això. Igual que a vostè
tampoc l’he jutjat per aquestes coses. I després d’aquestes
circumstàncies hem seguit colAlaborant, que jo crec que és el
que hem de fer perquè funcioni el Centre de Tecnificació de
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Manacor, perquè és una cosa que sí que tenim clar que volem
que funcioni, no? Això és una cosa que tenim així.

Després, no s’ha entregat un projecte perquè nosaltres vàrem
entregar tres possibilitats distintes de solucionar el projecte de
les pluvials. Ahir hi va haver una reunió a la qual aquest
enginyer que tenc contractat, que també era l’enginyer que
estava contractat abans, doncs es varen reunir per veure, després
de tot un estudi d’aigües pluvials d’aquesta zona, per veure
quina de les tres opcions s’acceptaria per poder fer el projecte
de l’opció que s’acceptàs. I això és el que es va acordar, no s’ha
entregat un projecte perquè encara no se’ns ha dit quina de les
tres opcions és la que té més possibilitats que es pugui executar
sense problemes.

Hi havia una opció de presentar un ..., les tres opcions que
m’han presentat, sí, un sistema de sobreeixidor; un vessador o
colAlocar un dipòsit d’inèrcia; crec que al final han pensat que
posaran un dipòsit d’inèrcia amb el suport d’un vessador,
perquè això es pugui posar en marxa. I això és perquè no s’ha
presentat el projecte, perquè clar, nosaltres esperam saber el que
més aviat s’acceptarà perquè això passi, sobretot perquè, clar,
la petició ja ve del 6 d’agost, o sigui, dóna voltes i dóna voltes
i dóna voltes. Però si no l’hem presentat ha estat per això i ha
estat perquè ens falta saber quin és el que més possibilitats
tengui que això es faci, per no haver de presentar tres projectes.

Sobretot perquè aquest projecte ja s’ha passat un 0,28% del
que legalment es diu que es pot passar un projecte. Llavors què
passa? Que si encara l’incrementam més amb projectes i amb
despeses associades i tot això, el que tenim és que haurem de fer
un modificat encara molt més gros per poder ajustar a la
legalitat el pagament del projecte, i això significa que encarà ho
retardarem molt més. I nosaltres tenim la mateixa que vostès,
posar el marxa el Centre de Tecnificació el més aviat possible.

Aposta al que anam és: no ens centram exactament a tenir
una relació de presentar quatre projectes i que es visi el que
millor vagi; no, no, anem al ràpid, anem a la millor manera, hi
colAlaboram, llavors si no s’ha presentat aquest és això.

Quant a la resta, dir que bé, que crec que el problema
definitiu no és que vulguem o no vulguem posar el projecte en
marxa, el problema definitiu és que parlam d’un centre de
tecnificació que no perjudica ni al Govern ni ajuda, o sigui que
no és ni per a benefici del Govern ni per a benefici de
l’ajuntament i és per a benefici del tennis, i crec que és en el que
ens hem de centrar.

L’esport, Manacor i el món del tennis necessiten aquest
centre de tecnificació perquè està quasi acabat i queden
simplement processos administratius, excepte aquesta obra.
Doncs, anem a fer-la el més aviat possible; jo supòs que quan el
Sr. Abrines deia això és perquè té moltes ganes que això es posi
en marxa i del que tendrà ganes és de saber quina solució hem
de donar per posar-l’hi, perquè és una persona que ve del món
del tennis, que tal vegada, si em diu que no l’han contractada
per al centre de tecnificació -bé, a mi també em va dir el
contrari ell-, però sí que està contractat perquè és una persona
que ve del món del tennis, doncs tendrà moltes ganes, com té
tota la gent de Manacor de tenir aquestes instalAlacions al seu
abast. I jo supòs que la seva pressa, les seves ganes i les seves
circumstàncies que el duen que digui això, serà, precisament,

perquè el que vol és gaudir d’una instalAlació que havia de durar
quatre mesos i que ja se’ns allarga.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cañellas.

II.2) Pregunta RGE núm. 8652/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pressupost de la primera fase del Centre de
Tecnificació de Manacor.

Passam ara a la pregunta RGE núm. 8652/08, sobre
pressupost de la primera fase del Centre de Tecnificació de
Manacor. Intervé per formular-la el Sr. Pastor. El Sr. Pastor té
la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, li demanaria un
favor, Sr. Conseller, un poquet de cortesia parlamentària, que no
m’empri, quan jo no tenc torn, per contestar-me qüestions de les
quals jo no em puc defensar. Jo li he tengut una bona
intervenció, li he tengut una (...) totalment correcta, és a dir, no
tenc cap problema ni un perquè torni comparèixer la setmana
que ve per donar-me més explicacions, jo cada dijous puc ser
aquí a més a la comissió. Per tant li agrairia aquesta cortesia i
que em contesti en el primer torn, si és que vostè m’ha de treure
qualque qüestió a la qual jo no he fet referència.

Bé, cada vegada ens parla del Palma Arena. Escolti, jo fa
molts d’anys que estic en política, si vol podem parlar del
Teatre Principal, podem parlar de moltes obres en què el
sobrecost no ha estat d’un 0,28 més del pressupostat, podem
repassar totes les obres que s’han fet a les distintes
administracions, bé, i potser el Palma Arena ens quedarà curt.
Per tant li agrairia aquesta cortesia parlamentària de no
contestar o no treure’m temes quan jo no tenc temps de tornar-li
replicar.

Amb aquest senyor i jo hi ha una gran diferència, hi ha una
gran diferència: que jo som el batle de Manacor, a part de
diputat. Per tant jo les declaracions que pugui fer dirigint-me a
vostè crec que estic totalment legitimat; si vostè les dóna per
bones digui-ho i potser haurem acabat la comissió molt més
aviat. Jo som aquí per donar l’oportunitat que vostè digui si està
d’acord o no està d’acord amb unes declaracions que ha fet un
senyor que fa feina dins la seva conselleria.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor, s’ha d’ajustar a la pregunta.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sra. Presidenta, m’estic ajustant a una pregunta que jo vull
fer referida a unes declaracions que es varen fer a un diari, i li
agrairia que em deixàs continuar aquesta pregunta perquè jo
continuaré...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyor..., senyor Pastor...

EL SR. PASTOR I CABRER:

...i simplement estic fent una introducció a una de les
preguntes, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor, som a la pregunta RGE 8652, i és referida al
pressupost de la primera fase del Centre de Tecnificació de
Manacor, exactament. Li prec que s’ajusti a aquesta pregunta.

EL SR. PASTOR I CABRER:

(Inici de la intervenció inaudible)

...i a una de les preguntes que li fa precisament aquest
periodista, que jo no sé quina era la intenció precisament
d’aquest senyor a l’hora que va contestar, li diu: “El centre de
tecnificació ha estat una arma política els darrers mesos”, etc.
Diu: “L'anterior govern del Partit Popular va redactar aquest
projecte que preveia dues fases i que costaria un total de 8
milions d’euros. La realitat és que una vegada entrat el nou
govern s’adonaren que no s’havia pressupostat ni un cèntim per
a la primera fase”.

Bé, jo la veritat és que no sé com s’adjudiquen unes obres
sense que estiguin pressupostades, però bé, potser també aquest
senyor volia, amb les ganes que té que s’obri aquest centre de
tecnificació, també va dir que no s’havia pressupostat ni un sol
euro per a aquesta primera fase. A mi m’agradaria saber quin
pressupost i quina adjudicació s’havia fet per a la primera fase
del centre de tecnificació.

Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, li contestaré la primera
part de la interrupció. 

Jo no sé de quina cortesia m’està parlant perquè vostè, així
com vostè em fa una pregunta molt concreta i després
m’argumenta, jo li contest no la pregunta, sinó que li contest la
seva argumentació. Si desprès té vostè un torn de rèplica i em
parla d’una altra argumentació jo li contest a aquesta
argumentació. Vostè em parla d’una pregunta molt concreta i
després fa una altra sèrie d’històries. Jo el que no puc fer és...,

què vol?, que li contesti jo això? Vostè digui’m el que vulgui i
jo contest exactament a la pregunta que vostè m’ha posat? Això
tampoc... 

A més, jo no sé què és el que he tret que vostè no em pot
contestar, perquè crec que li he contestat les preguntes que vostè
m’ha fet i he rebatut les argumentacions que vostè ha emprat.

Quin és el projecte, quin és el pressupost que es tenia per a
aquesta primera fase del centre de tecnificació? Bé, el
pressupost que es dotava o que es deia que valia eren 9 milions
d’euros tot el pressupost, tot el pressupost valia 9 milions
d’euros; el que passa és que per a la primera fase la conselleria,
que en aquells moments hi havia l’Hble. Rosa Puig de
consellera, hi havia un capital de 3.700.000 pressupostat, hi
havia uns interessos d’1.976.000, que era un total de
5.676.517,30 euros pressupostats, això era el pressupost, hi
havia una resolució que deia això. Ara bé, això era la
conselleria, això era la conselleria. EBE, que és el que executa
les obres i el que treia el concurs, quan nosaltres vàrem anar a
pagar, quan nosaltres vàrem entrar i vàrem anar a pagar la
primera, la segona i la tercera certificació, que és el que s’estava
fent, no vàrem poder. Per què?, perquè encara que aquesta
resolució des de la conselleria estava feta EBE no havia tancat
el conveni de cessió de drets de crèdits amb l’entitat amb la qual
s’havia creat una possible colAlaboració. Llavors no tenia
aquests doblers pressupostats, hi havia una resolució de la
conselleria però no hi havia... Llavors Hisenda ens va demanar
que posàssim en marxa una altra vegada tot el procediment per
poder pagar aquestes certificacions. Llavors la conselleria sí que
tenia un pressupost, EBE no en tenia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Agraesc que també
m’aclareixi que hi havia aquests doblers, però evidentment no
sé a quina institució del govern eren però que els doblers hi
eren. Per tant una mentida més en aquesta entrevista que potser
les ganes d’obrir centres de tecnificació li varen fer dir a aquest
senyor.

Bé, simplement volia aclarir això per constatar que en
principi les obres estaven adjudicades, cosa que m’imagín que
abans d’adjudicar unes obres, abans de fer una adjudicació és
evident que han de passar per Intervenció, perquè si no la veritat
és que jo no sé molt bé com ho fan. Però bé, si es poden
adjudicar obres sense passar per Intervenció, ja que vostè em
remena el cap, idò la veritat és que és una modalitat que la
veritat és que jo desconeixia. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies. Jo li dic el que ens vàrem trobar nosaltres
quan vàrem entrar, i quan vàrem anar a pagar la primera i la
segona certificacions no vàrem poder perquè Hisenda, o sigui la
Conselleria d’Economia ens va dir que no i que havíem de
presentar tota la documentació, i vàrem haver de modificar la
resolució i vàrem haver de tornar fer un altre decret; o sigui que
hi ha dos decrets, el primer decret i el segon decret, perquè a
sobre l’Euribor havia canviat, era més i no s’acordava i demés.

Llavors, aquest pressupost valia 5 milions d’euros, 5 milions
d’euros. La conselleria no havia posat els 5 milions d’euros,
havia pactat que passaria una sèrie de doblers fins a l’any 27;
llavors sí que el que hi havia era la possibilitat d’endeutar-se,
però els doblers no hi eren, perquè, perquè hi hagi els doblers,
el banc ha de donar els doblers i ha de donar l’import total. El
que hi havia era que en 20 anys els doblers anirien a parar a
EBE, però els doblers no hi eren, hi havia una proposta..., no, no
és vera, tu si no tens els doblers no pots pagar; si tu et vols
comprar una casa i el banc et dóna els doblers, fins que el banc
no et dóna els doblers tu no pagues.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat...

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

No, és que la gestió l’havíeu de fer. Nosaltres ja l’hem feta,
la vàrem fer i l’hem feta ara, i a posta vàrem haver de citar...
No!, vàrem haver de fer una altra resolució i l’agost es va poder
pagar, però els doblers no hi eren, hi havia diguem la possibilitat
d’endeutament, però si jo tenc la possibilitat d’endeutament i el
banc no m’ha donat els doblers, jo, els doblers, no els tenc, no,
no els tenc. De fet Hisenda em va fer repetir tot el programa, tot
el procediment. Ara, o Hisenda d’ara s’ha equivocat o Hisenda
d’abans es va equivocar, però hi ha algú dels dos que ho va fer
malament. Nosaltres hem optat d’aquesta manera perquè és el
que ens han dit els tècnics de la Conselleria d’Economia i
Hisenda, això és el que hem fet. 

Aquest senyor possiblement sabia això i el que va intentar
expressar va ser això. Si vosaltres ja ens deis que això no està
malament, idò potser hi ha un periodista que no està del tot
amarat d’aquestes circumstàncies. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

II.3) Pregunta RGE núm. 8688/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nom del Centre de Tecnificació de Tennis de
Manacor.

Finalment, per formular la pregunta RGE 8688/08, sobre
nom del Centre de Tecnificació de tennis de Manacor, intervé
el Sr. Pastor, autor de la mateixa, per un temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i ara ve jo diria la perla de
les declaracions del Sr. Josep Abrines. Bé, la pregunta és molt
concreta: està d’acord el conseller d’Esports que és un lleig, tal
com diu el Sr. Josep Abrines, que el Sr. Rafel Nadal no deixi
posar el seu nom al Centre de Tecnificació de Manacor?

Bé, també tornaré fer referència a la pregunta. Diu: “Em
sembla un lleig que hagi descartat posar el seu nom al Centre de
Tecnificació de Tennis de Manacor. Nadal hauria de pensar que
d’aquí a 30 anys aquestes instalAlacions seran del poble i segur
que se’n penedirà, ja que aquest fet li hagués reportat molt més
prestigi”.

Bé, ara resultarà que el prestigi de Rafel Nadal depèn que
deixi posar el nom a unes instalAlacions, i jo més que si és un
lleig o no podríem entrar en el perquè el Sr. Rafel Nadal ha
arribat a aquesta conclusió, però no ho faré, Sr. Conseller, no ho
faré perquè és una polèmica en la qual m’estim més no entrar,
perquè crec que no ens conduiria enlloc i l’únic que faríem seria
revifar possiblement un enfrontament entre vostès i nosaltres i
entre altres persones que no són aquí, cosa que intentaré
d’evitar, però crec, crec sincerament que aquest tipus de
declaracions no condueixen enlloc, i molt manco a intentar
recuperar una relació precisament amb una persona o un
personatge vital i imprescindible per al món de l’esport de la
nostra comunitat.

Jo no sé què va conduir a aquesta polèmica, no sé per què li
va passar precisament amb un familiar seu, que a IB3 també ja
el varen treure fora perquè no escrivia o no parlava bé el català
i ara l’han tornat a contractar. Bé, i aquí es varen posar molts
d’impediments per dur endavant un projecte i a nosaltres ens
consta que vostès intenten tornar restablir aquesta relació que no
s’hauria d’haver perdut mai. Però arribar al punt de dir que
donaria prestigi a una persona que és el número 1 del món, que
ha guanyat tots els torneigs, pràcticament, els més importants
del tennis; que fa poc li varen donar el premi Príncep
d’Astúries, que és una persona que possiblement diuen les
revistes que sigui la més influent a nivell mundial de l’Estat
espanyol..., bé, jo la veritat és que, a part d’una barbaritat, em
pareix una falta de respecte que ja no entra en si l’ajuntament o
no ajuntament, ja entra precisament en persones que crec que
avui se’ls ha de tenir un respecte per part de la seva institució.

I jo sé que vostè no ha fet aquestes declaracions, però bé,
vostè és el conseller i de vostè depèn molta gent, i ara està molt
de moda dir que, bé, que el conseller és responsable de tot, i si
el conseller és responsable de tot supòs que també serà
responsable de les declaracions que pugui fer una persona o un
personatge que fa referència a un tema de la seva conselleria. A
nosaltres ens agradaria saber si vostè està d’acord amb les
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declaracions que va fer el seu tècnic referides en aquest cas al
Sr. Rafel Nadal.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Té la paraula el Sr. Conseller d’Esports
i Joventut.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vostè ha tornat fer
referència a un diari. Jo faré referència a una persona perquè jo
vaig telefonar, immediatament que vostè em va passar aquest
diari, em vaig preocupar i vaig telefonar el Sr. Abrines i li vaig
dir: “Pep, què has fet? Per què declares això?”; em diu: “No, no,
jo no volia dir això, jo el que volia dir era que em sabia molt de
greu el fet que en Rafel Nadal no posàs el nom al pavelló”, i jo
estic d’acord amb aquesta segona declaració, que a mi també em
sap greu que el Sr. Rafel Nadal no posi el nom a un pavelló de
tennis, i possiblement el posi perquè jo sempre ho he declarat i
li he dit moltes vegades perquè s’ha polititzat massa aquest
centre de tecnificació, i jo crec que el Sr. Rafel Nadal està per
damunt precisament de la politització d’un centre de
tecnificació i l’intent de politització del seu nom.

Llavors no estic d’acord amb la traducció exacta i literal del
que posa aquest paper. Ara, també he parlat amb la persona que
ha dit aquestes declaracions i em diu que ell tampoc no està
d’acord. Llavors jo faig això, quan surt una cosa intent telefonar
i intent saber, i jo ho faré així, ja que vostè ha fet referència a un
paper jo faré referència a una persona, i ni aquesta persona ni jo
no estam d’acord amb aquesta afirmació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta entrevista tot un
èxit, perquè al final res del que s’ha escrit no es volia dir. Bé, ho
haurem de mirar, a veure aquest periodista a quina hora li va fer
l’entrevista i en quines circumstàncies, i que és el que escoltava,
perquè no n’ha endevinada ni una. Al final tot eren intencions
que no volien ser reflectides en aquest mitjà.

Però de totes formes això podria ser; jo no ho crec, jo no ho
crec, jo crec el que diu aquest diari, però en cas que no hagués
estat així era tan bo de fer com demanar disculpes i demanar
una rectificació. Aquest diari és de dia 19 de setembre del 2008;
ha plogut, eh?, ha plogut, i a més jo li vaig donar en mà a vostè
perquè intentàs posar remei a aquesta entrevista tan
desafortunada, jo diria tan desafortunada, que es va fer a un
mitjà local i que precisament va tenir bastant de repercussió. I
no s’ha fet, i jo a la primera pregunta que li he fet vostè m’ha dit
“no em digui que no he fet res”; bé, jo li he dit que nosaltres
percebem, que l’Ajuntament de Manacor percep que no ha fet
res; el que vostè faci per telèfon és evident que jo no ho puc

saber i molt manco si no m’ho comunica. Però jo crec que el
que ha fet no és suficient, jo crec que el que ha fet no és
suficient, jo crec que en vista que vostè nega o que a vostè li han
negat que aquestes declaracions siguin encertades, jo crec que
l’únic o el menys que podria fer seria que aquest senyor
demanàs una rectificació pública de totes aquestes declaracions,
amb les quals ell no està d’acord, i que demanàs una rectificació
a través d’aquest mitjà de comunicació i a través de l’Última
Hora per desmentir i dir que el periodista no va estar encertat a
l’hora de reflectir el que ell volia dir. 

Si no ho fa..., bé, el paper és aquí, el diari és aquí i m’imagín
que, aquest diari, l’han llegit moltes persones, entre elles el Sr.
Rafel Nadal. Per respecte a ell, Sr. Conseller, li deman una
rectificació pública de totes les declaracions que ha fet aquest
senyor perquè l’únic que fan és posar traves entre dues
institucions, empitjorar una relació que hauria de ser bona entre
dues institucions i sobretot, que jo crec que també és el més
greu, és posar precisament en entredit l’actitud d’una persona
que crec que ha demostrat tot el que ha fet per la nostra
comunitat, que crec que hem d’estar agraïts tota la nostra
comunitat perquè du el nom de les Illes Balears arreu del món,
i sobretot jo li he de dir que el que ha d’estar més agraït és
Manacor, perquè si aquest centre de tecnificació, a pesar que
només sigui una fase, existeix i s’ha fet a Manacor precisament
ha estat gràcies al Sr. Rafel Nadal. Per respecte a ell, Sr.
Conseller, si vostè no rectifica també serà partícip o serà
còmplice d’aquestes declaracions que ha fet el seu tècnic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies. Com que si jo no rectific?, si jo he dit que no
hi estic d’acord, què vol que rectifiqui?

 Miri, vostè treu aquestes conclusions del que percep d’un
diari. Jo sí percep el que passa amb el centre de tecnificació i el
que ha passat des que jo he entrat la meva sensació és que aquí
hi ha qualcú molt interessat a cercar un enfrontament entre el
Govern i en Rafel Nadal, perquè jo sempre surt en positiu,
sempre surt a intentar arreglar les coses i sempre hi ha qualcú
que surt en negatiu denunciant i demés, i això també està
damunt els diaris i els podem cercar, i (...), i la meva percepció
és que no som nosaltres els que ens volem dur malament ni amb
en Rafel, ni amb la seva família ni amb cap ciutadà de les Illes
Balears, sinó que hi ha qualcú que està entestat, que està fent
demagògia per intentar que nosaltres ens enfrontem amb
ciutadans i en aquest cas molt concret amb el Sr. Rafel Nadal,
perquè també basta tirar d’hemeroteca, jo també en tenc molta,
també en tenc molta.
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Llavors aquí no parlam de si el Sr. Rafel Nadal és un
personatge de prestigi o no és un personatge de prestigi, és que
jo crec que això està clar, és un personatge de molt de prestigi,
és un personatge que aquest govern està molt content i està molt
orgullós que sigui membre de les Illes Balears. El que passa és
que jo entenc que potser hi ha certs grups als quals no agrada
que aquest govern es dugui bé amb el Sr. Rafel Nadal, i fiquen
benzina i fiquen llenya per intentar inflamar això.

I ja que vostè fa tant de cas a un mitjà de comunicació jo
també li puc mostrar els mitjans de comunicació, i podem saber
l’actitud amb què surt aquest govern i jo personalment, i
l’actitud amb què surten altres membres d’aquest govern que no
estan governant i que no els interessa, pareix que no els
interessa per res que ens duguem bé amb en Rafel Nadal, cosa
que no és vera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

Arribat aquest punt i esgotat l’ordre del dia, agraïm la
presència del Sr. Conseller i dels seus acompanyants.

I s’aixeca la sessió.
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