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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores diputades i senyors diputats,
començam la sessió d’avui. En primer lloc, demanaria si es
produeixen substitucions. 

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan i Cardona substitueix Carme Feliu.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa, Rosamaria Alberdi.

1) Proposició no de llei RGE núm. 12433/09, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicitud de
sotmetre la Unión Deportiva Ibiza-Eivissa al control
financer que preveu la Llei de subvencions mitjançant una
auditoria dels seus comptes des del 2007.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si no hi ha més substitucions passam al primer punt de
l’ordre del dia d’avui que consisteix en la Proposició no de llei
RGE núm. 12433/09, del Grup Popular, sobre solAlicitud de
sotmetre la Unión Deportiva Ibiza-Eivissa al control financer
que preveu la Llei de subvencions mitjançant una auditoria dels
seus comptes des de l’any 2007.

Per defensar la proposició no de llei intervé per part del
Grup Parlamentari Popular l’Hble. Sra. Palau per un temps de
deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores
diputades i senyors diputats, perquè els diputats que no són de
l’illa d’Eivissa puguin entendre una mica millor quin és el
context de la nostra proposta, m’agradaria fer una breu història
d’aquest club. 

La Societat Esportiva Eivissa fa poc més d’un any era un
equip que per segona temporada consecutiva jugava en Segona
B, que tenia l’objectiu de pujar a Segona A, de fer un club més
gran, amb més socis, també -i segons el seu president de llavors
que s’anomenava Pedro Ortega Cano- el club disposava de
2.300.000 euros per afrontar aquesta temporada 2008-2009. Era
un club que presumia de pagar regularment les nòmines cada
mes als seus jugadors, que funcionava amb molt de personal i
que semblava que tot anava bé i que si els resultats esportius
responien tot havia de ser satisfaccions per a l’entitat i per a la
seva afició, però aquest somni l’estiu passat es va acabar. Quan
va acabar la temporada, la realitat es va imposar. L’Eivissa
havia perdut massa partits per mantenir-se a la categoria que
estava i per motius esportius va haver de baixar a Tercera
Divisió.

Les coses, però, encara podien empitjorar i així va passar.
Dia 4 d’agost passat vàrem veure amb tristesa la premsa
d’Eivissa que anunciava que l’associació de futbolistes
espanyols certificava que l’Eivissa jugaria aquesta temporada
que ara hem iniciat en Regional Preferent, és a dir, un nou
descens. Aquesta vegada no era per causes esportives, sinó que

era per causes administratives, concretament perquè la directiva
no havia pagat el deute que s’havia contret amb els jugadors. Va
començar per al club un autèntic calvari que hem viscut a
Eivissa durant el mes d’estiu i jo, perquè tots es puguin fer una
idea de la magnitud d’aquest problema i d’aquesta catàstrofe
que ha patit el club, us llegiré una sèrie de titulars de la premsa
d’Eivissa, del passat mes d’agost, perquè entengueu més
clarament l’impacte de tot el que va passar.

“El actual Eivissa desaparecerá por no tener que pagar sus
deudas”, 5 d’agost. “Los aficionados al Eivissa se sienten
traicionados”, 5 d’agost. “200 jugadores esperan la decisión de
la entidad”, 7 d’agost. “La deuda es tres o cuatro veces
mayor”, 8 d’agost. “Xico Tarrés niega haber ayudado al club
rojillo”, 8 d’agost. “Confusión en el Eivissa”, 8 d’agost. “Los
jugadores ya se han ido y los directivos se amenazan”, 8
d’agost. “Los jugadores estudian emprender medidas judiciales
contra el Eivissa”, “Dimisión irrevocable de la Junta Directiva
del Eivissa”, 29 d’agost.

Ja darrerament, aquests últims dies o setmanes, aquesta
pelAlícula no ha acabat, sinó que continua, cada vegada va a
pitjor, tenim titulars com “La Federación de Futbol Balear
bloquea la tramitación de fichas del Eivissa”, “La Federación
Balear de Futbol estudia denunciar al Ibiza por falsedad
documental”, “Un juzgado embarga las subvenciones del
Eivissa”, aquesta és del 14 de novembre, de fa pocs dies, i avui
mateix tenim un altre titular “Tortosa y Ferrer-que són dos
exentrenadors- tomarán acciones judiciales contra el Eivissa”,
“Malestar en el equipo regional por no cobrar”. 

Com veuen el problema no és senzill, hi ha moltes persones
afectades, molts de jugadors, entrenadors que tenen deutes
pendents de cobrar al club, ja han acudit als tribunals per veure
com es pot esmenar aquest problema.

El Grup Parlamentari Popular presenta avui aquesta proposta
que ja fa un temps, concretament a l’estiu, vàrem portar en el
mateix sentit tant a l’ajuntament de la ciutat d’Eivissa com al
Consell Insular d’Eivissa perquè consideram que no és un
problema estrictament d’una entitat esportiva el que s’ha viscut
a causa que aquesta entitat esportiva al llarg d’aquestes dues
temporades ha rebut unes quantitats econòmiques en concepte
de subvencions de les institucions públiques molt importants.
No sé la xifra exacta, però sí que puc fer una estimació i sé que
sobrepassen els 800.000 euros.

Ha rebut sous del Govern balear, concretament de la
fundació Illesport, també de la conselleria en concepte de
desplaçaments, d’IB3, del consell insular i de l’Ajuntament
d’Eivissa. També vull aclarir que algunes de les darreres
subvencions concedides aquest darrer any, ja no les ha pogut
cobrar perquè l’entitat no es trobava al dia en el pagament a la
Seguretat Social i per tant, algunes no les ha pogut cobrar. Com
he dit el darrer que hem vist és que el jutjat ha embargat les que
cobri a partir d’ara, si és que les arriba a cobrar, per poder anar
pagant els deutes que té el club amb els jugadors.
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Per tant, consideram que hi ha moltes preguntes que s’han
quedat sense resposta, que són prou institucions públiques
d’aquesta comunitat les implicades i que les quantitats que s’han
donat al club i que se li han concedit són suficientment
importants perquè tots els ciutadans, tots els socis, tots els
aficionats, els creditors dels club tenen dret a saber què ha
passat amb aquesta entitat. 

Després de tot el que veim pels mitjans de comunicació i
que sabem que passa a l’entorn d’aquesta entitat esportiva,
volem saber si fa un any el club tenia aquests 2.300.000 euros
de pressupost, doncs, què ha passat perquè finalment l’entitat
esportiva hagi hagut de baixar dues categories i jugar en una
categoria simplement per motius econòmics quan resulta que de
les institucions ha rebut moltíssim de sous. Crec que tenim dret
a saber amb què se’ls ha gastat i per què ha passat tot això. 

Fins ara cap persona del club, cap exdirectiu -dic exdirectiu
perquè la directiva va dimitir en bloc, ara ha vengut un altre
grup inversor des d’Itàlia i s’ha fet càrrec del club, tampoc no
entenem molt bé per què, però pensam que el tema és
suficientment greu i la implicació econòmica de les institucions
suficientment important perquè la Conselleria d’Esports i
Joventut del Govern sotmetia aquesta entitat esportiva... que a
més també vull dir que durant aquests dos anys ha funcionat en
tots els àmbits amb un nom que no era l’autèntic, que era
diferent al nom amb el qual estava inscrit a la Federació Balear
de Futbol, tampoc no entenem el perquè, idò que el Govern
sotmeti aquesta entitat esportiva al control financer que preveu
la Llei de subvencions mitjançant una auditoria urgent dels
comptes, des del 2007 fins a avui, per poder aclarir com s’han
gastat tots aquests sous públics i quins són realment els motius
que han obligat al primer equip d’aquest club a jugar enguany
en categoria regional.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. En torn de fixació de posicions pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats, la història de la Unió Esportiva Eivissa de les
últimes tres dècades tant pel que fa a trajectòria esportiva com
pel que fa a la seva gestió econòmica constitueix en veritat un
autèntic “dragón khan”. S’han anat intercalant etapes en què
semblava que l’Eivissa s’havia de convertir en una espècie de
Villareal, aquest miracle de club d’una ciutat més petita que
Vila, però que ha jugat la Champions, i altres etapes en què
l’Eivissa no es distingia gaire de qualsevol club de poble petit
de l’illa que en ocasions també destaquen -com enguany i
deixau-me que ho esmenti aquí en aquesta cambra la bona
temporada que ha efectuat el Sant Rafel.

Tornant al tema en qüestió i pel que fa a la gestió
econòmica, certament hi ha dubtes que planen sobre la que es
du des de la societat esportiva La Unió Esportiva de l’Eivissa,
més i més quan va baixar de categoria per no poder fer front a
les despeses que li hauria ocasionat el fet de militar en una
categoria un graó superior. En aquest sentit, el Consell Insular

d’Eivissa va acordar per unanimitat demanar els comptes de les
dues últimes temporades a La Unió Esportiva Eivissa i fer-ne
una anàlisi acurada.

El Grup del Partit Popular es va avenir i va acceptar que des
del Consell Insular d’Eivissa es fes una anàlisi dels comptes.
Llegesc exactament l’acord a què es va arribar en el plenari del
25 de setembre al Consell d’Eivissa, diu: “El Ple del Consell
d’Eivissa acorda d’instar La Unió Esportiva Eivissa el control
financer que preveu la Llei de subvencions, per la qual cosa
solAlicita al club el pressupost i liquidació d’aquest de la
temporada 2007-2008 i de la temporada 2008-2009". Aquest és
l’acord al qual es va arribar, per unanimitat, entre tots els grups
que conformen el Consell Insular d’Eivissa.

Aquesta diputada entén que és del tot lògic que essent
institucions que colAlaboren econòmicament amb la gestió de La
Unió Esportiva Eivissa siguin molt rigoroses a l’hora de
supervisar els comptes de l’entitat i de tenir un coneixement clar
d’on han anat a parar els diners que hom ja ha anat invertint.
Voldria destriar així mateix la gestió econòmica que en aquest
moment és objecte d’aquest debat de l’àmbit esportiu. A l’àmbit
esportiu supòs que cadascú fa el que pot i que el fet que l’equip
vagi millor o pitjor depèn d’habilitats tàctiques, de bones
preparacions i de les capacitats dels seus esportistes i òbviament
del seu entrenador. Tenim exemples molt clars i molt més
pròxims a aquest Parlament, com per exemple el Mallorca, que
enguany du una bona campanya a nivell esportiu i en canvi té
també nombrosos problemes econòmics.

Dit això, consider que a una etapa en què es destapen però
nombrosos casos de corrupció vinculats amb entitats del tot
benemèrites i populars, crec que s’ha de ser molt acurat a l’hora
d’assegurar que els diners de les institucions, que es dediquen
a subvencionar, van a parar allà on toca. Per tant, estic
perfectament d’acord amb el fet que s’ha de saber què ha passat
amb les subvencions que han anat a La Unió Esportiva Eivissa.
Ara bé, també pens que tenint en compte que el consell, per
unanimitat, va aprovar revisar els comptes, hem d’esperar a
veure els resultats d’aquesta revisió abans de dur la qüestió més
enllà, com per exemple el Parlament de les Illes Balears.

Sí que estaria completament d’acord que, davant el més
mínim dubte, aquest Parlament hi intervengui de manera
immediata. El cas és que tenim ara aquí la proposta del Partit
Popular i que entenem, així mateix, que els comptes de La Unió
Esportiva Eivissa han de ser del tot transparents, de moment,
sigui quin sigui el resultat final, ja hi ha un nombre de dubtes
sobre la gestió econòmica de l’Eivissa. Esperam que aquesta
ombra de dubte s’aclareixi i que les institucions, per tant,
després obrin en conseqüència.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, el Sr. Alorda té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tan sols per apuntar que per part
del nostre grup creim que el rigor en la concessió de
subvencions i el control de la destinació és sempre oportú en
tota mena d’aportacions de cabals públics, gairebé amb
independència després dels avatars esportius o de categoria que
puguin tenir no ja el club, sinó en qualsevol cas les entitats i
qualsevol societat i associació que pugui ser susceptible de ser
subvencionada. Per tant, entenem que hi ha d’haver aquests
controls; si hi ha una sospita addicional sigui per qualsevol tipus
de circumstància que hagi sobrevingut, s’han de revisar una
altra vegada, tot i que hagin passat els tràmits ordinaris, sembla
que, per l’acord que hi ha en el Consell d’Eivissa, és el cas, i per
les intervencions que he sentit, de sospites la veritat és que
pujades de to -de to, em referesc a greus- respecte de la
utilització d’aquest fons, per a nosaltres no hi haurà cap
inconvenient que hi hagi les actuacions que calguin.

Ara, certament, auditar o anar més enllà amb entitats
privades, per motius de com hagin funcionat, i més en l’esport
per exemple com és el futbol, on s’han posat aquí exemples,
però és que segurament podríem anar a reclassificacions de
terrenys, podríem anar a deutes d’Hisenda i de Seguretat Social
milionàries, però espectaculars que tenen els clubs de primera
divisió, i que qualsevol que intentés, senzillament dur a terme
en rigor podria canviar damunt davall probablement
classificacions, en aquests moments la veritat és que apuntar
qualque tipus de persecució dins tot aquest camp no ens
pareixeria oportú.

Si en aquest cas d’Eivissa en concret hi ha aquesta demanda
que es miri de prim compte totes les subvencions, nosaltres no
hi tendrem cap mena d’entrebanc i creim que és oportú i que,
després, si hi hagués d’haver responsabilitats, com per les
intervencions que es diuen aquí, pareix que s’apunta més enllà
del que són els hàbits o de l’habitualitat de discrecionalitat en la
utilització d’aquests fons per part dels clubs, crec que s’han de
dur a responsabilitats.

Ara, si el Consell d’Eivissa ha agafat cartes, per unanimitat,
sembla oportú que dugui a terme aquesta tasca, que el Govern
hi colAlabori en la mesura que calgui, fent també, revisant les
aportacions de documentació que hagi rebut, però no pareix
necessari anar més enllà o, com a mínim des del nostre grup
entenem que hem d’estar a l’espera d’aquests primers resultats
i de les seves conseqüències.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull anunciar que el nostre
vot també serà en contra, fonamentalment pel ja exposat, però
també entenem que hi ha una clara intencionalitat, no de
fiscalització d’un equip de futbol, un equip de referència a
Eivissa, sinó, com ja ha mostrat el Partit Popular a diverses
declaracions en els mitjans de comunicació, un intent de
politització d’aquesta qüestió i amb qualque cosa que no té res
a veure amb el món de l’esport. Per tant, vull qualificar aquesta
proposició en uns termes d’oportunisme i que res tenen a veure
amb el món de l’esport.

Dit això, les primeres paraules són també d’un
reconeixement a una trajectòria, de l’esportiva, que així ha estat
conegut durant molts anys, i que ha tengut una trajectòria d’alts
i baixos, amb diferents presidents, pujant i baixant, i amb
diversos projectes per tenir un equip de referència de l’estil,
com ja ha plantejat la diputada Marí, de l’estil del Villareal, i
cercant una espècia d’icona que també serveixi des d’una
perspectiva de promoció turística cap a l’illa d’Eivissa per
promocionar aquesta marca, que entenem que es realitza en
altres equips d’elit, com per exemple el Vive Menorca a l’illa de
Menorca, el Mallorca a l’illa de Mallorca o l’Eivissa, la
Deportiva, a l’illa d’Eivissa.

Dit això, també s’ha d’entendre en quin context es realitzen
aquests tipus de projectes esportius; es realitzen en moments de
creixement econòmic, allà on els sectors econòmics privats
realitzen inversions per realitzar projectes de l’estil que es varen
realitzar. Però també s’ha de veure, i no és un tema aïllat, el
tema de la societat Deportiva Eivissa, vull dir que hi ha altres
clubs amb la mateixa situació o semblant a la de l’Eivissa.
M’explic: el Sr. Ortega i una directiva que venia d’un món
empresarial, concretament el de la construcció, i a un moment
on defalleix baixen les inversions o les ajudes d’un sector privat
per crear un projecte esportiu.

Jo crec que no hi ha res recriminable en tot això. I una de les
qüestions que vull posar de manifest, i n’estic satisfet que aquí,
i som el primer a reconèixer que hi ha hagut un fracàs d’un
projecte esportiu, ningú no ho qüestiona, però supòs que el
Parlament de les Illes Balears no està per analitzar si un projecte
esportiu ha estat bo o dolent, hi ha altres instàncies i crec que no
és la funció del Parlament de les Illes Balears.

I he de dir a la Sra. Palau que si analitzam amb els termes
que vostè planteja, que hi ha deutes, jugadors sense jugar, no
entenc perquè el Grup Popular ho planteja de la Societat
Esportiva Eivissa i no ho planteja del Reial Mallorca, per
exemple, si estam parlant de gestió econòmica, és a dir, de clubs
sense cobrar. Amb això què li vull dir?, que si vostès en realitat
objectivassin el problema que avui tenen tots els clubs esportius
a les Illes Balears veuran que hi ha un problema de finançament
real, i que no ha estat perquè les institucions no hagin complert
les seves obligacions, sinó que hi ha hagut una desinflada del
que és la subvenció privada, i avui l’Eivissa, el Mallorca, el
Vive Menorca i molts de clubs estan patint econòmicament la
recessió econòmica. La recessió econòmica, indirectament la
pateix..., anava a dir molt gent, no, el conjunt de la societat
d’aquestes illes, i per tant els clubs avui, m’atreviria a dir que la
majoria dels clubs de les Illes Balears, amb projectes
ambiciosos, estan patint la crisi econòmica. 
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Per tant jo miraria, i crec que diu poc al seu favor, de
demonitzar justament només un club de l’illa d’allí on vostè
procedeix. Jo l’animaria que, si fan un plantejament del Grup
Popular, facin un plantejament dels clubs que estan en
dificultats econòmiques i que apliquin el mateix criteri a
tothom, però li vull recordar que hi ha altres clubs, i no en faré
menció per no estigmatitzar-ne d’altres, que tenen mitja
plantilla sense cobrar, amb greus problemes econòmics i amb
possibles denúncies cap a la Federació Espanyola de Futbol. Per
tant vegem si és un moment de dificultat o hi ha una altra
qüestió.

Per què hi estam en contra? Perquè la resolució d’Eivissa
des del consell va ser una resolució unànime, amb un
plantejament clar i que entenem -podem estar equivocats- que
la proposta que vostès plantegen ja de per si té una tendència a
estigmatitzar que l’Esportiva ha fet alguna cosa mal feta i, més
lluny d’això, que hi ha hagut un fracàs esportiu; sens dubte, és
irrellevant a efectes del dia d’avui, però ha estat un fracàs, però
encara ningú no ha posat de manifest que s’hagi fet res mal fet.
S’està patint una crisi econòmica, treballadors sense cobrar, i
això em sap molt de greu, com d’altres grups esportius que hi ha
gent sense cobrar, i vegem quines solucions hi ha. Probablement
l’única solució que hi ha és de reconvertir aquests projectes
ambiciosos a una nova realitat, però jo el que demanaria al Grup
Popular, i ho dic d’una forma en positiu, i sobretot a qui n’és la
portaveu, que a l’hora de plantejar aquest tipus de moció no la
plantegin en termes exclusivament focalitzats sobre un club, que
crec que ja desprestigien la mateixa proposició que fan, sobretot
venint de vostè, Sra. Palau. És a dir, crec que si volen un
plantejament dels clubs que pateixen situacions d’impagament,
facin una proposició general i la debatrem, que crec que és
l’àmbit; si no crec que vostès únicament, no sé per quina raó
espúria, volem demonitzar la Societat Esportiva Eivissa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Sra. Palau, té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, veig que n’hi ha que volen
emmascarar el tema de l’Eivissa amb el tema de la crisi
econòmica, i afortunadament, Sr. Costa, la situació del 99% dels
clubs de Balears, i vostè ho sap molt bé, no és la situació de
l’Eivissa. Precisament em sorprèn que vostè, que és d’Eivissa,
faci aquest esforç per confondre el tema, per negar el que és
evident, perquè allò de l’Eivissa, i els que som d’allà i hem
viscut aquest estiu allà i hem vist cada dia la premsa i sentim les
opinions de la gent, i sabem que el club està en aquests
moments en els tribunals, jo crec que no és un simple problema
d’impagaments.

També parlar vostè d’oportunisme, i no creim que voler
saber el destí de més de 800.000 euros procedents de les arques
públiques pugui qualificar-se aquí com una qüestió
d’oportunisme polític. Pens que no ha d’estranyar a ningú que
avui facem aquest petició que, com dic, ja va ser presentada a
l’Ajuntament d’Eivissa i allí va ser rebutjada pel pacte de
progrés, i després en el Consell d’Eivissa, per motius tal vegada
difícils d’explicar i en els quals no vull entrar en aquests
moments, però sí que l’equip de govern va fer un esforç per
arribar a un consens perquè no s’atrevia a votar en contra -algú
sabrà per què-, idò nosaltres no ens hem inventat res. Estam
parlant, com dic, d’un club que està denunciat en els tribunals,
i en totes les convocatòries de subvencions que fan les
administracions públiques, i en aquest cas estam parlant de
l’Administració de la comunitat autònoma, idò en totes aquestes
convocatòries de subvencions es demana, surt explicitat que la
institució té el dret i el deure de sotmetre l’entitat
subvencionada a les actuacions de comprovació i control
financer dels recursos econòmics concedits. I vull recordar que
el Govern, entre la Conselleria d’Esports, entre la Fundació
Illesport i entre IB3, la televisió pública, ha concedit a l’Eivissa
durant les dues últimes temporades 543.977 euros; per tant no
estam parlant precisament de menuts.

A més reiter que és un club que s’ha vist obligat, per motius
de mala gestió econòmica, no per motius esportius, a baixar
dues categories; està jugant a una categoria perquè no s’han
pagat els deutes que hi havia pendents, no està jugant a la
categoria que li correspon per resultats esportius. Això és greu,
això és un perjudici per al club, per a l’afició, per als jugadors
i jo crec que també per a tots els ciutadans d’Eivissa, que no
comprenem el que ha passat. 

Per cert, el tema del consell. El consell ja fa setmanes, per
no dir mesos, que va debatre aquesta proposta del Partit Popular
i que va prendre la decisió per unanimitat de demanar els
comptes al club. Idò miri, el Consell Insular d’Eivissa encara no
ha rebut cap resposta del club, i vostè segur que ho sap tan bé
com jo. Aquí el que passa és que l’opacitat i els dubtes al
voltant de la història de l’Eivissa continuen i vostès no volen fer
el gest perquè això canviï. Els misteris continuaran, de moment;
ja veurem si han de ser els tribunals els que finalment hagin de
desvetllar quin ha estat el destí de tots aquests sous públics,
perquè veim com les administracions que els han concedit, els
partits polítics que els donen suport, no tenen interès per
esbrinar-ho. Nosaltres ja hem demanat reiteradament moltes
explicacions, no només a través d’aquesta proposta en el
Consell Insular d’Eivissa sinó també públicament a la premsa
d’Eivissa, i el que passa és que ningú no les dóna. Quan es va
reunir per darrera vegada l’exdirectiva no sé si va estar deu
minuts; no es va tractar res, “no es el momento de tratar los
temas económicos”, això és el que s’ha dit en aquesta reunió,
això és el que s’ha dit a la premsa quan s’ha preguntat, i bé, així
estam. 

Crec que avui una vegada més estam renunciant a voler que
les institucions actuïn amb transparència i control i claredat
sobre els sous públics i les subvencions que concedeixen, i a
més si el consell va prendre una decisió nosaltres estam d’acord
que es fes d’aquella manera, en aquell moment, perquè no hi
havia altra opció, o era això o era que quedàs rebutjada la
proposta, com quedarà avui, però també hem de dir que cada
institució és responsable dels seus actes i si el Govern de les
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Illes Balears ha concedit quasi 550.000 euros en dues
temporades a aquesta entitat esportiva i ara està passant tot el
que per desgràcia està passant, jo crec que com a mínim
hauríem de tenir un poc de curiositat i de gana de transparència
i de voler saber el que ha passat amb aquests sous públics.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam, idò, a votació la proposició
no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Per tant 7 vots a favor, 8 en contra. En conseqüència queda
rebutjada la Proposició no de llei RGE núm. 12433/09.

2) Proposició no de llei RGE núm. 12717/09, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a construcció d'un nou institut
d'ensenyament secundari.

3) Proposició no de llei RGE núm. 12730/09, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un
segon institut al municipi de Santa Eulària a Eivissa.

El següent punt de l’ordre del dia tracta de la Proposició no
de llei RGE núm. 12717/09, del Grup Parlamentari Mixt, sobre
construcció d’un nou institut d’ensenyament de secundària a
Santa Eulàlia del Riu, i de la Proposició no de llei RGE núm.
12730/09, del Grup Parlamentari Popular, també sobre
construcció d’un segon institut al municipi de Santa Eulàlia
d’Eivissa. 

En aquest punt aquesta presidència, i en virtut del que
disposa l’article 165.6 del Reglament de la Cambra, acorda,
d’acord amb els portaveus, acumular el debat de les
proposicions no de llei, la 12717 i la 12730, tota vegada que
prèviament s’ha transaccionat la part dispositiva de les dues
proposicions no de llei amb el text següent: “Proposta de
transacció: El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a incloure l’institut de secundària de Santa
Eulària dins el Pla d’infraestructures 2010-2011, i per tant
iniciar els tràmits per a la seva construcció durant la present
legislatura”. És així? Molt bé.

Per tant, per defensar la proposició no de llei 12717...,
intervé la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
a les Illes Balears, i més concretament a l’illa d’Eivissa,
històricament hi ha hagut una considerable manca de
planificació pel que fa a les infraestructures educatives. La
impressió que tenim les persones que som de l’àmbit de
l’educació és que hem anat percaçant la realitat però que no hem
sabut anticipar-nos de la manera més adequada a les necessitats
que es podien preveure perfectament. 

Quan tenim uns determinats centres saturats escometem la
realització de noves infraestructures educatives, però durant el
temps en què les duim a terme la saturació moltes vegades
arriba a ser ben difícil de gestionar, i sol passar també que quan
es posa en marxa el nou centre que ja constitueix una necessitat
imperiosa, ja hi arribam pràcticament que torna a estar saturat,
i així torna a començar la roda.

Les Illes Pitiüses proporcionalment han tingut un canvi
demogràfic més accentuat que no el conjunt de les Illes Balears,
i en uns determinats municipis, com ara el de Santa Eulària,
això s’ha fet encara més evident; un municipi que fa tres
dècades comptava amb menys habitants, posem per cas, que el
de Sant Antoni de Portmany, avui ja s’acosta als 40.000
habitants. A la manca de planificació històrica en
infraestructures educatives, s’hi afegeix el fet que, almanco pel
que fa a l’illa d’Eivissa, les infraestructures del Pla 2008-2009
també van amb retard. Crec que, d’exemples, automàticament
ens en ve al cap tota una sèrie i per tant no fa falta repetir-los.
Serà necessari, per tant, fer un doble esforç per posar-nos a
l’hora per tal de poder dur a terme tot allò que s’hagi planificat.
No planificar és un handicap, però no dur a terme allò que es
planifica també, i a Eivissa tenim les dues coses.

Per tant una planificació acurada, tot tenint en compte les
infraestructures existents i les necessitats dels municipis, ens
demostra que a Santa Eulària hi fa falta un nou institut
d’ensenyament secundari. El fet que hi hagi hagut aquest
augment de població i la previsió, molt fàcil de fer, de l’alumnat
que haurà d’absorbir procedent dels respectius colAlegis de
primària que hi estan adscrits ens ho demostra clarament.

Aprofitant que s’ha de fer un nou institut de Santa Eulària
també voldria destacar un fet que és important, que pensam que
és el lloc ideal on s’haurien de fer els nous estudis de formació
professional, estudis de formació professional que ara mateix no
es poden dur endavant per aquesta falta d’espai i que convinguts
amb el sector, amb el sector o amb la comunitat educativa, amb
els sectors empresarials, òbviament destacam el que seria molt
important, el de la formació nàutica o pesquera, que pensam que
és un dels que té un sector important per donar sortida. També
és interessant, i també així s’ha comentat, és el cicle formatiu
d’imatge i so.

Voldria finalment remarcar, per descomptat, que estam
d’acord amb el plantejament que sobre la mateixa qüestió fa la
proposició no de llei que ens presenta el Partit Popular.
Consider també del tot positiu que anem tots a l’una en aquest
projecte i que em fa goig, i perdonin-me una mica la broma,
veure que el PP també s’apunta a aquesta planificació en
matèria educativa. A veure si entre tots podem anar eradicant
aquest problema.
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Vull fer només una petita remarca quant a la qüestió del
solar, que sí que apareix a la proposició no de llei que ha
presentava el Partit Popular. He de dir que la conselleria està
treballant, juntament amb l’ajuntament, que em sembla ser, i no
voldria equivocar-me, que el dia 1 de desembre ja hi ha una
reunió concertada entre els representants de l’Ajuntament de
Santa Eulària i la conselleria per tal de resoldre els problemes
que en un moment determinat s’haguessin pogut dur endavant
respecte al solar de la ubicació. De totes maneres sí que
entenem que també és una qüestió molt tècnica i pens que això
ha de quedar en mans dels tècnics de la conselleria.

Per tant crec, en definitiva, que s’han d’escometre prompte
les obres d’aquest nou institut, que no ens passi allò que
comentàvem al principi, que ha passat tot sovint; planificant
com toca podrem donar resposta a les necessitats en
infraestructures educatives. Per tant hem fet aquesta proposició,
i que una vegada..., com ja ha esmentat la presidenta, la
proposta de transacció ha quedat ja de la següent manera, que
entri dins el pla d’infraestructures 2010-2011, que la conselleria
ja ha posat; supòs que també, clar, són proposicions que es fan
en un moment determinat, i per tant la conselleria ja ha recollit
aquesta reivindicació, i per tant que ja es puguin començar els
tràmits per a la seva construcció durant aquesta legislatura.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per defensar la proposició no de llei
RGE núm. 12730 intervé, per part del Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Carolina Torres per un temps de deu minuts.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, per començar contestant
a la petita broma que ens ha fet la portaveu del Grup Mixt, el
Partit Popular sempre ha estat interessat en tema d’educació, i
també especialment en tema d’infraestructures educatives, i una
mostra d’això és que a l’anterior legislatura es va aprovar un pla
d’infraestructures que abastava des de la legislatura passada fins
al 2011, que era un pla bastant ambiciós, i a més va iniciar una
sèrie d’inversions en matèria d’infraestructures educatives que
avui diguem que tenim en funcionament, però que òbviament no
són suficients per assumir aquest dèficit històric que tenim a
l’illa d’Eivissa en tema d’infraestructures educatives.

Però centrant-nos un poc en el que ens ocupa, i entre el que
vostè, la portaveu del Grup Mixt, ja ha explicat, n’hi ha molts,
de motius, que justifiquen que es construeixi de manera
immediata un segon institut al municipi de Santa Eulària a l’illa
d’Eivissa, entre d’altres, que el municipi de Santa Eulària
compta actualment només amb un centre d’ensenyament
secundari, l’institut Xarc, que a causa de l’altíssim nombre
d’alumnes es va haver de desdoblar el torn afegint un torn a la
tarda, i si bé és veritat que la posada en funcionament de
l’institut Balàfia a Sant Llorenç va descongestionar el Xarc, s’ha
de dir que a pesar de tot això avui aquest centre, l’institut Xarc,
que és l’únic que existeix en aquest municipi de Santa Eulària,
a dia d’avui encara està al límit d’ocupació. A més, com ja ha
mencionat la portaveu que m’ha precedit, el municipi de Santa
Eulària supera ja els 35.000 habitants i tan sols té un centre
d’ensenyament secundari, i per tant l’alumnat del colAlegi públic
Arabí arribarà molt prompte també a ocupar places en aquest

institut, a més d’altres centres educatius que ja existeixen en
aquest municipi.

A més de tot això, que també alguna cosa ha mencionat la
portaveu que m’ha precedit, hem de considerar molt
seriosament la insuficiència de l’oferta educativa que existeix en
aquest municipi, ja que, per exemple, no es pot oferir el batxiller
tecnològic; per tant si un alumne d’aquest municipi vol cursar
aquest o altres cicles de formació professional que també
reclama, diguem, tota la societat educativa de Santa Eulària,
s’ha de desplaçar a la ciutat d’Eivissa o a Sant Jordi de Ses
Salines per poder efectuar algun tipus d’aquesta oferta
educativa.

Per tots aquests mateixos motius l’Ajuntament de Santa
Eulària ja va aprovar el 15 de març del 2007 en sessió plenària
una proposta de donació del solar del qual disposa aquest
ajuntament. Aquesta mateixa proposta va ser reiterada per acord
plenari el 21 de desembre del 2007, acord que va ser comunicat
a la Conselleria d’Educació i Cultura el 17 de gener del 2008,
sense que a dia d’avui, bé, s’hagués contestat de forma oficial
a l’Ajuntament de Santa Eulària per part de la conselleria. La
portaveu del Grup Mixt ha anunciat que hi ha una reunió entre
la conselleria i l’Ajuntament de Santa Eulària, la qual cosa és
una gran notícia, i supòs que ja començaran a posar fil a l’agulla
perquè hi ha aquest desig de la comunitat educativa, de
l’Ajuntament de Santa Eulària, que definitivament ja es posi en
marxa.

El Grup Popular presentà aquesta proposició no de llei arran
d’una pregunta que vàrem fer en el plenari del mes de setembre
quan li vàrem demanar justament al conseller d’Educació sobre
aquesta qüestió i va dir que l’institut de Santa Eulària estava
dins la programació del 2012. Això va provocar que el nostre
grup, sabent les demandes que hi havia a l’illa d’Eivissa i
concretament al municipi de Santa Eulària, presentés aquesta
proposició no de llei perquè pensam que si fos així, que ara
sembla que no és així per a sort de tots, doncs arribaríem tard a
un problema que sabem que arribarà.

Per tot això coincidim plenament que aquesta nova
infraestructura no pot esperar, s’ha de fer de manera immediata
i com a màxim dins aquesta legislatura i tot i que tots som
conscients dels problemes que tenim i que necessitam de veritat
no només aquesta sinó altres infraestructures, crec que avui
podem estar molt satisfets si aconseguim el suport de tots els
altres grups polítics, que estic segura que sí que donaran suport
a aquesta demanda. Així que per la nostra part no tendríem res
més a afegir. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de posicions
intervé, en primer lloc, pel Grup BLOC per Mallorca i PSM-
Verds l’Hble. Diputat Sr. Alorda.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies també a les intervinents, a
les portaveus, per aquestes proposicions no de llei que s’han
pogut acumular i que per descomptat, des del nostre grup, ja hi
anunciam el vot favorable. En tot cas sí que voldria introduir
una reflexió perquè ens trobam davant una altra mostra de la
manca no ja de planificació sinó de la mateixa visió estratègica,
tant econòmica com demogràfica, com una qüestió afegida i una
manca de planificació absoluta respecte del boom que es va
produint. Reaccionam tard quan ja la demanda explota perquè
no hem adequat l’oferta amb la demanda d’aquest tipus
d’equipaments. 

Això no ha existit, és un fracàs també urbanístic el fet
mateix que aquests sostres de població que permeten, a nivell
municipals, creixements exponencials no estan realment ni
prevists ni es van executant en seqüència respecte de com es va
ocupant l’espai. Hi ha una idea de fer calaix amb les operacions
immediates i molt poca responsabilitat i previsió respecte de
tots els serveis, respecte de tota la maquinària pública que ha de
donar servei a totes aquestes demandes. Per tant, com a mínim,
crec que el darrer que hauríem de fer és bravejar de com hem
duit tots aquests temes tots aquests anys, fins al dia d’avui, i
crec que la realitat del que duim endarrer d’executar ens ho
hauria de fer veure, en comptes de veure-ho a l’inrevés, que no
s’han simultaniejat i no a mesura que ha arribat l’alumnat hem
tengut l’institut fet sinó que quan estava que ja vesava per les
finestres hem començat a mirar a veure on anava el solar.

Aquest moment és especialment delicat perquè quan hi
hagut el boom econòmic no hem, dels ingressos que han
reportat tota una sèrie d’actuacions econòmiques, simultaniejat
aquesta despesa i és en aquest moment de baixada de la inversió
quan hem d’afrontar, una vegada gastades amb altres coses, la
punta que ha suscitat aquest model econòmic. Per tant, això ha
de servir de reflexió, sigui com sigui, els darrers que poden
pagar aquesta situació són els alumnes de Santa Eulària, és el
procés educatiu, tot el sistema educatiu i, per tant, ara ens veim
tots obligats de, com sigui, evidentment, afrontar-ho i ara s’ha
de fer un esforç, reconec que serà complicat i difícil per a la
conselleria i per a aquest govern, però s’ha de trobar la fórmula
imaginativa sacrificant d’altres objectius, també segurament
plausibles, perquè aquest és absolutament irrenunciable i
prioritari. Per tant, per part del nostre grup tendrà el nostre
suport aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Socialista també
votarà a favor de la proposta conjunta que han presentat tant el
Grup Popular com el Grup Mixt en la seva solAlicitud a la
Conselleria d’Educació i Cultura de mantenir en el Pla
d’infraestructures 2010-2011 el nou institut de Santa Eulària. La
construcció del nou institut de Santa Eulària, efectivament, està
planificat per a l’any 2011, però la por d’endarreriment per

qüestions de planificació municipal feia, tal vegada, perillar
aquesta qüestió d’intentar reprendre juntament amb els
problemes econòmics que pateixen totes les administracions
públiques feia perilla aquesta qüestió.

L’any 2009, segons estava previst, s’havien de finalitzar els
tràmits de cessió, una cessió de terrenys no només és posar a
disposició un terreny o decidir que es farà un institut a un
terreny o a un solar. Actualment sembla que aquestes qüestions
estan solucionades o que se solucionaran properament perquè
segons nosaltres sabem dia 2 d’octubre la directora general de
Planificació i Centres es va veure obligada a solAlicitar
novament a l’ajuntament el registre cadastral i els plànols
tipogràfics d’aquests solars perquè encara la cessió no està
completada. De totes maneres amb aquesta planificació es pensa
que l’any 2000 es pugui redactar el projecte i, per tant, aquest es
pugui ja pressupostar per a l’any 2011.

La planificació que havia fet l’actual govern de la comunitat
autònoma, la Conselleria d’Educació, era prioritzar el Pla
d’infraestructures 2008-2009, la construcció de centres de
primària que havien patit, en primer lloc, aquest boom o aquesta
supressió en habitants mentre que per a l’any 2010-2011 es
preveia dedicar o prioritzar els centres de secundària. Som
conscients que no sempre és fàcil planificar a anys vista i
malgrat tot així s’ha de fer quan es parla de la construcció de
grans equipaments, com són els centres de secundària a les
nostres illes. No és fàcil, però s’ha de fer i dic que no és fàcil
perquè encara que es coneguin i s’utilitzin els indicadors
pertinents a vegades els canvis socials van més ràpids que les
planificacions dels organismes de gestió pública.

En la construcció i posada en marxa d’equipaments
educatius, com s’ha dit aquí, hi ha implicades també moltes
entitats, està implicat el denominat centre comunitat educativa
i en la comunitat educativa hi ha la conselleria competent en la
matèria, però també estan els ajuntaments que tenen una part
molt important en aquesta qüestió. Els ajuntaments són els que
planifiquen una ciutat i, per tant, on s’han d’ubicar tots els
equipaments necessaris per a la vida futura d’aquesta ciutat,
entre ells els centres educatius. És a dir, són els encarregats, en
primera instància, de fer ciutat. Evidentment tot això a través
dels seus planejaments. 

Un pla general pot tenir una vigència molt llarga, el de Maó,
que conec jo, 23 anys farà, i a vegades els canvis socials no es
poden preveure a tan llarga durada i és per això que tenen en les
seves mans un altre instrument que són les modificacions
puntuals que haurien de servir perquè les ciutats s’adaptessin a
aquests canvis socials de manera ordenada, però no tots els
ajuntaments ho han fet així, no tots han utilitzat adequadament
aquestes modificacions del pla general, com ja citava el Sr.
Alorda, molts ho han utilitzat per fer créixer amb habitatges la
seva ciutat. 
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És per aquest motiu que consider que si bé aquest parlament
té entre les seves competències instar el Govern per realitzar
accions que consideram pertinents per cobrir les necessitats de
la ciutadania de les nostres illes, també pensam, que no és
manco cert, que també hi ha altres administracions implicades
que com estan més prop dels ciutadans han de ser capaces de
detectar els canvis que es produeixen i estar preparades. Per
tant, si bé com he dit al principi estalonarem aquesta proposta
pensam que també els ajuntaments han de tenir un avís i que
han de ser diligents en la seva gestió, sobretot en matèria
educativa.

En la construcció d’un centre d’ensenyament els
ajuntaments no posen una part important del seu pressupost, no
és una qüestió econòmica, però sí una part molt important de la
bona gestió en el seu planejament i no només en la planificació
de la ciutat sinó en la bona gestió també de l’aprofitament del
sòl que poden tenir. En aquest cas, per tant, és obligació de
l’ajuntament posar a disposició de l’administració competent els
terrenys per a la construcció d’una escola, però no únicament els
terrenys en la seva accepció més material sinó amb tota la
documentació que pertoca, pensam que en aquest cas s’ha
retardat.

És per aquest motiu, ja per acabar, que volia deixar patent
aquesta qüestió i que no és la primera vegada que ho dic en
aquesta sala perquè en aquesta comunitat hi ha ajuntaments que
fan els seus deures i n’hi ha altres que no. No obstant això, com
he anunciat prèviament, donarem el vot favorable a aquestes
dues proposicions no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Vol fer ús de la paraula la Sra. Marí?

LA SRA. MARÍ I MAYANS.

Sí, molt breument. Només afegir dues qüestions; que sí és
cert, i amb això estam plenament d’acord, que totes les
institucions han de treballar conjuntament i més, sobretot, quan
són projectes de tipus educatiu. Entenc també que en aquesta
cambra es va acceptar i es va votar que les primeres
infraestructures que s’havien de dur a terme a l’illa d’Eivissa,
pel seu caràcter d’urgència, eren els colAlegis de primària i crec
que també amb això tots hi vàrem estar d’acord i així ho vàrem
participar i hi vàrem donar suport, però una vegada que els
colAlegis de primària ja s’han assentat, i estan alguns més
avançats que altres, també entenem que d’acord amb aquesta
planificació de les infraestructures el que venia a continuació
pel seu caràcter d’urgència i entenent que un centre de
secundària està entre 3 i 5 anys a fer-se i que amb un cost de
més de 5 milions d’euros que ha de passar en la seva tramitació,
també la tramitació europea, pensàvem que no podíem esperar
més. D’aquí, per tant, la iniciativa parlamentària per donar
suport i per donar, diríem, aquest caràcter d’immediatesa que té
aquesta infraestructura. Res més, només agrair, òbviament, a
tots els presents i als portaveus el suport a aquesta iniciativa.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Torres, té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tampoc no em vull estendre massa,
però sí m’agradaria contestar algunes afirmacions que ha fet la
portaveu del Grup Socialista, sense ànim de rompre aquest
esperit de consens a què hem arribat tots, però quan hem sentit
que deia que es mantenia aquesta infraestructura dins el Pla
d’infraestructures 2010-2011 òbviament jo entenc que el paper
de la portaveu socialista és justificar i defensar el Govern, però
jo aquí tenc un Diari de Sessions del mes de setembre d’aquest
any on el conseller deia que era per al 2012. Això va provocar
una reacció del sector educatiu de Santa Eulària a l’illa
d’Eivissa, va provocar que el Grup Mixt presentàs una
proposició no de llei, va provocar que el Grup Popular presentàs
aquesta proposició no de llei perquè pensam que aquesta
infraestructura és urgent i ara si està recollit nosaltres pensam
que és fantàstic, que aquestes dues proposició no de llei, que al
final s’han transaccionat amb una, han aconseguit el seu
objectiu que jo crec que al final és no fer política d’un tema com
és el tema de l’educació sinó aconseguir els objectius que crec
que tots, els grups polítics d’aquesta casa, perseguim. 

Així que sense entrar en molt més debat només agraïm la
predisposició de la portaveu del Grup Mixt per fer una proposta
conjunta i també a la resta de grups el seu suport. Avui
l’important era garantir, i crec que ho hem aconseguit entre tots,
que el nou institut de Santa Eulària es posi en marxa dins del Pla
d’infraestructures 2010-2011, perquè abans no hi era, i que
arribem a temps d’impedir una situació de congestió, que sabem
que ocorrerà. Per tant, avui hem aconseguit això i estam
d’enhorabona.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sra. Torres. Puc entendre, de les intervencions dels
diferents portaveus, que podem donar per aprovades aquestes
dues proposicions no de llei per assentiment.

En conseqüència queden aprovades les Proposicions no de
llei RGE núm. 12717/09 i 12730/09, que han estat
transaccionades.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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