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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats. Començam
aquest ple extraordinari i, en primer lloc, debatrem el punt únic
de la primera sessió plenària extraordinària que correspon al
debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el
ple. 

1) Pregunta RGE núm. 3357/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversions en infraestructures
educatives a l'illa d'Eivissa.

La primera pregunta RGE núm. 3357/10 és relativa a
inversions en infraestructures educatives a l’illa d’Eivissa. La
formula la diputada Sra. Carolina Torres i Cabañero del Grup
Parlamentari Popular. Sra. Torres, té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Llinàs, l’execució de les
infraestructures educatives a l’illa d’Eivissa estan congelades a
pesar de les altes temperatures de l’estiu. Per això, ens pot
explicar en quin grau d’execució es troben obres com el colAlegi
de Sa Bodega, que fa quatres mesos que vostè va anunciar el seu
inici imminent? El conservatori professional d’Eivissa, quan
podran començar les classes en aquesta infraestructura? O el
colAlegi de Can Misses, que en febrer anunciaren que tenien
prevists uns 800.000 euros per invertir en la remodelació i
l’adequació d’aquest centre per resoldre els problemes
d’humitat que afecten part de l’estructura, les bigues, les aules
on va caure un tros de sostre, quan començaran aquestes obres?
I també, el nou institut de Sant Antoni, Sr. Conseller, que duen
set mesos de les obres aturades i la solució que vostès han
aportat és instalAlar barracons al pati del quartó de Portmany,
això massificarà aquest centre amb 1.200 alumnes prevists i
pèrdua de la qualitat educativa. Han triat la solució menys
còmoda per a la conselleria i la menys bona per als ciutadans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, esperava haver d’intervenir
sobre aquest tema el mes de setembre, però veig que vostè ja
m’ha fet la pregunta el mes de juliol i gustosament la hi diré.
Evidentment és un tema recurrent i a mi m’agradaria poder-me
explicar més perquè amb el temps que tenim és molt difícil que
li pugui explicar, entenc les seves preocupacions.
Telegràficament li diré, el conservatori, estam en fase
d’execució amb una sèrie de problemes que m’agradaria
explicar-li; a Sant Antoni també. El CEIP de Sant Antoni està
en licitació. El CEIP de Sa Bodega també. Cas Serres està
finalitzat. Urgell finalitzat. El Pilar finalitzat. Vara del Rey
finalitzat. Es Vedrà, primera fase, finalitzat. Can Misses
finalitzat. Guillem de Montgrí finalitzat. I en fase d’execució:
el Raspall, Blancadona, Isidor Macabich, Can Coix en licitació,
Can Cantó en licitació, Poeta Villangómez en licitació, Es

Vedrà, segona fase, en execució, i Marc Ferrer en licitació. Li
he de dir així de sintètic, és que no em queda més temps.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Conseller, el mes de setembre
tendrem molt de temps per parlar d’aquests temes perquè
segurament encara estarem en la mateixa situació, tal com
arriben les infraestructures a l’illa d’Eivissa. De moment, en
aquest parlament el que escoltam, Sr. Conseller, són excuses,
però mentrestant vostès estan instalAlats en la improvisació i
només fan colAlegis de cartró pedra, o sigui, si em vol entendre
millor barracons, com per exemple el colAlegi de Pratet que està
fet a base de barracons i que per a aquest pròxim mes de
setembre el curs començarà en dos barracons més per respondre
a la demanda d’escolarització. El colAlegi de Sant Antoni a Ses
Païsses, Sr. Conseller, durem tres cursos escolars amb
barracons, però mentrestant el nou colAlegi tampoc no arriba i
ara els barracons del quartó de Portmany amb els problemes que
ja li he esmentat també molt telegràficament. 

Ja veurem quants de cursos més haurem d’aguantar aquesta
situació, però aquesta és la seva gestió, Sr. Conseller, i encara
hem d’escoltar algun diputat socialista fent acusacions al PP que
no es fan colAlegis a Eivissa per culpa del PP perquè no han
pogut aprovar una esmena a la Llei de Sa Coma per saltar-se les
prescripcions de Medi Ambient i per fer d’amagat 1.700
habitatges més sense tenir la depuradora. Això ja és el súmmum
del súmmum, però el que han de fer, Sr. Conseller, són colAlegis
en lloc de demagògia, fer colAlegis que fan moltíssima falta a
l’illa d’Eivissa i que si volen i tenen interès a fer-los tenen
fórmules per fer-los com per exemple l’hospital d’Eivissa, Sr.
Conseller, si volen fer colAlegis a Eivissa els poden fer si tenen
voluntat de fer-ho...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

... i en això ens trobarà al seu costat, Sr. Conseller.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, miri, jo li he donat una sèrie
de centres on s’estan fent obres i on es fa feina, de totes maneres
estic content que el meu company el conseller de Salut sàpiga
fer més bé les coses i, per tant, sigui un exemple per a tots els
altres consellers, que de vegades el critiquen, per tant, em
sembla molt bé que sigui així.

Li he de dir una cosa, tenia claríssim que havia de fer una
intervenció per donar-los explicacions perquè aquest és un tema
recurrent que vostè ha duit i altres diputats d’aquest parlament
també, i prova d’això és que jo ja feia temps que el mes de
setembre volia fer una compareixença en comissió per explicar
cada una de les obres com està, de quina manera es troba, quins
problemes hi ha hagut i quines solucions hi ha. Això dels
barracons em sonava a pelAlícula de després de la Segona Guerra
Mundial i no és així, vostè ho sap que no és així, però bé, ho
volem escenificar d’aquesta manera ho tendrem. Li puc
assegurar que es fa molta feina a Eivissa i prova d’això ha estat
la llista d’obres que es fan en aquest moment a l’illa d’Eivissa.
No obstant això, estic a la seva disposició i de tot el Parlament
en comissió el setembre perquè ja a través del grup parlamentari
he fet la petició per comparèixer i explicar cada una de les obres
d’Eivissa.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

2) Pregunta RGE núm. 3358/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a massificació de les escoles de Menorca.

Passam a la segona pregunta RGE núm. 3358/10, relativa a
massificació de les escoles de Menorca. La formula el diputat
Sr. Josep Gornés del Grup Parlamentari Popular. Sr. Gornés, té
la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, com vostè sap al
llarg d’aquesta legislatura ens hem interessat sobre els
problemes de massificació de l’illa de Menorca. En una anterior
pregunta que vostè ens va contestar el juny, si no ho record
malament, vostè va negar aquesta massificació adduint la
instalAlació dels barracons, ho dic per emprar un llenguatge que
vostès empraven l’anterior legislatura per qualificar les aules
modulars, i també que es construïen o ampliaven noves escoles,
especialment en el Llevant de l’illa, unes infraestructures que
per cert, li vull recordar, s’havien planificat per part del Govern
del Partit Popular totes elles. Que jo sàpiga, a dia d’avui, obres
noves, estructures noves que no s’haguessin planificat, dissenyat
l’anterior legislatura hi ha ben poques, almanco a l’illa de
Menorca a les escoles de primària i de secundària.

Com dic, el juny vostè negava aquesta massificació, però,
Sr. Conseller, la massificació hi és. S’han d’ocupar espais per
als quals no està previst que es pugui dur a terme l’activitat
docent, com vostè bé sap, i això resta la qualitat que tots volíem
a l’ensenyament dels nostres fills i supòs que vostè hi estarà
d’acord amb açò, amb aquesta manca de qualitat. A finals de
juny se’ns dóna la noticia que en el municipi de Maó,
concretament a Antoni Juan i a l’escola Verge de Gràcia, s’han
d’obrir dues noves aules de P3 per atendre la demanda, ja que
només a Maó hi va haver 387 solAlicituds d’escolarització per
300 places existents. A Menorca, en el conjunt de Menorca, en
total són 951, és a dir, un 2,8% més respecte del 2009. A
Ciutadella també hi ha 26 alumnes que han quedat sense la
primera opció d’escolarització.

És a dir, Sr. Conseller, amb aquest, i ja no tendré temps per
fer-li la rèplica, però del que vull que quedi constància és de si
vostè rectifica aquesta primera impressió que va tenir sobre que
no hi ha massificació en els centres escolars de Menorca o si ha
canviat d’opinió i realment reconeix que hi ha una falta
d’espai...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

... una falta de centres per atendre els nostres alumnes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Efectivament ha exhaurit el seu temps per
tant no tendrà rèplica. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, vaig fer una
intervenció com vostè ha dit el mes de juny. Evidentment aquí
hi ha un plantejament, quan consideram el tema de massificació
quin concepte és el que tenim en compte. Jo li vaig contestar en
aquell moment i m’he reafirm, perquè després hi va haver unes
informacions que sortien en el diari i que evidentment les dades
de la conselleria les tenim clares i llampants, per tant, les pot
veure per escrit, la massificació que vostè, que jo crec que vostè
vol donar a entendre és que per ventura hi ha llocs que no són
aules que s’utilitzen per fer classe, aquí podríem estar d’acord
que hi ha espais que no són els més adequats, en això sí que
podríem entrar i no li diré que no, ara, però massificació no
perquè jo li diré que a Menorca la ràtio és 22,49 alumnes per
classe, no arribam a 25; a Eivissa és 22,58 i a Mallorca 23,39.
En referència a Manacor està millor Manacor, per exemple, està
pitjor Palma i està igual Eivissa. Això quant a educació infantil.

Quant a educació primària, a Menorca tenim un 23,14; a
Eivissa un 22,89 i a Mallorca un 23,24. Estan millor a Manacor,
estan pitjor a Palma i estan igual a Eivissa. Això jo li vaig
comentar en el seu moment. El que passa és que si parlam de
planificar evidentment les planificacions es fan en un moment
determinat, algú les fa i algú les executa. No hem anat a cercar
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qui va executar o qui no va executar, si vostès feren coses que
havia planificat el govern anterior, concretament el Sr. Pons, per
tant, no entram en aquesta situació, el que sí és clar és que a
Menorca durant moltíssims d’anys no s’havien fet centres
escolars, això està claríssim i això es pot demostrar
perfectament, hagi comandat qui hagi comandat durant trenta
anys no s’havia fet res, pràcticament res i en aquest moment
Alaior està acabat; l’ampliació del CEIP de Fontiroig està en
marxa; la construcció de dues línies, un centre de dues línies, en
el camí d’en Guixó està en marxa; la construcció del CEIP de
dues línies a Sant Lluís està en marxa, i l’ampliació des Castell
també està en marxa.

Per tant, no em digui que no feim feina a Menorca i sense
cap dubte quan això estigui acabat, el que s’anomena com a
barracó, doncs haurà desaparegut perquè desapareixen de cada
vegada més aquests mòduls ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

3) Pregunta RGE núm. 3359/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a solució als problemes dels subproductes animals.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 3359 relativa a
solució als problemes del subproductes animals. La formula el
diputat Sr. Gaspar Oliver del Grup Parlamentari Popular. Sr.
Oliver, té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dia 2 de març, senyores i senyors
diputats, el Parlament va aprovar per unanimitat una proposició
no de llei del Partit Popular que instava el Govern a finançar el
cost de la inversió necessària per a la correcta eliminació dels
residus dels escorxadors així com també dels animals morts.
Aquesta setmana, dimarts de la setmana que ve farà ja cinc
mesos i no s’ha fet res. La meva pregunta és molt concreta,
quan licitaran el projecte per a Mallorca, Sr. Conseller? Quan
començaran les obres? Quan tendrem, en definitiva, aquest tema
solucionat?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, la pregunta és “quan
pensa complir l’acord adoptat pel Parlament per tal de
solucionar els problemes de subproductes animals?” Això és el
que feim. Efectivament, el Parlament ens va instar dia 2 de març
a continuar amb les accions empreses i a finançar el cost de la
inversió necessària. Hi ha una comissió, com vostè molt bé sap,
perquè també hi ha l’Ajuntament de Llucmajor, el Consell
Insular de Mallorca, el Govern, que està estudiant quines són les
alternatives necessàries, quan això s’hagi definit el Govern
finançarà. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Oliver, vol fer ús de la paraula?

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, veig que vostè pensa
més a transferir la competència d’Agricultura als consells
insulars que a resoldre els problemes. Aquesta és la realitat.
Miri, hi ha una comissió que estudia, què ha d’estudiar? Fa tres
anys, tres anys, que TIRME va remetre, d’acord amb el Pla
director sectorial, els informes i els projectes als consells
insulars. Per tant, estan avaluats, l’únic que han de fer vostès és
decidir, decidir què és el que volen fer de les quatre alternatives
que hi ha, què continuant estudiant? Com sempre la ineficàcia
del seu govern que estan discutint entre els socis i mentrestant
els problemes sense resoldre.

A mi m’agradaria saber quina explicació li donarà el
president Antich a l’associació de veïns que li ha demanat
audiència, tal vegada derivi l’audiència cap a vostè, Sr.
Moragues, però els ciutadans que varen venir aquí en aquest
parlament i varen veure com tots els diputats votàvem a favor
d’aquesta proposició no de llei el que volen és parlar amb el
president, el que volen és que el president compleixi la seva
paraula, que el president compleixi el compromís que va assolir
en aquesta cambra votant a favor d’aquesta proposició no de
llei. Quants de compliments duen, millor dit, quants
d’incompliments duim ja, senyores i senyors diputats? Estam
assistint avui, una vegada més, a un altre incompliment d’aquest
govern Antich que només es dedica a discutir entre ells perquè
no es posen d’acord i mentrestant els ciutadans pateixen les
conseqüències de la ineficàcia d’un govern que tenim i que
nosaltres no ens mereixem, que no es mereixen els ciutadans
d’aquestes illes. 

(Alguns aplaudiments)

Sr. Antich, vostè va assumir aquí un compromís, i jo exigesc
i també exigiran els ciutadans que vostè compleixi aquest
compromís perquè vostè diu que hi ha els doblers, si hi ha els
doblers i hi ha les solucions, què esperen?, rematin. Sempre
tenen la pilota a l’aire, Sr. Antich. Gràcies.

(Aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Moragues, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Oliver, deu haver
tengut un atac d’amnèsia i no se’n deu recordar dels molts
d’anys que vostè va estar en el Govern i no varen resoldre
aquest problema. 

(Remor de veus i petit aldarull)

El problema està plantejat de fa molts d’anys, molts d’anys,
no, no molts d’anys i li vull dir altra vegada el mateix,
l’Ajuntament de Llucmajor, que segur que els coneix, està dins
aquesta comissió estudiant quina és l’alternativa, i el batle que
està en permanent contacte amb el president ja han quedat
d’acord perquè el president rebi els veïnats o sigui que no
necessitam mítings com el que ens acaba de fer vostè, Sr.
Oliver, de veritat, no els necessitam, sabem que és un problema
complicat, que és una competència distribuïda en ajuntaments,
en consells insulars i el Govern també té una responsabilitat
fonamentalment financera perquè la va assumir aquest govern,
el govern anterior, i vostès varen governar molts d’anys, no la
varen assumir mai, no sé si se’n recorda d’açò.

Per tant, quan aquesta comissió, que es reunirà el mes de
setembre, es va reunir per darrera vegada dia 14 de juliol, quan
es torni a reunir a principis de setembre i decideixi quina de les
múltiples alternatives decideix, de les quatre alternatives
decideix, el Govern immediatament finançarà. Per tant, aquesta
comissió, on ho torn a repetir hi són vostès a través de
l’Ajuntament de Llucmajor, quan hagin arribat a un acord i quan
hagin decidit quina és l’alternativa, el Govern, tal com ens va
encomanar aquest parlament, finançarà aquesta alternativa,
aquesta infraestructura que vostès no varen resoldre mai durant
tots els anys que varen governar. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

4) Pregunta RGE núm. 3360/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Sandra Morell i Cuart, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversió per adquirir terrenys al
municipi de Campos.

La següent pregunta RGE núm. 3360 relativa a inversió per
adquirir terrenys al municipi de Campos, presentada per la
diputada Sra. Sandra Morell del Grup Parlamentari Popular, no
es debatrà atès l’escrit RGE núm. 3434/10 presentat pel Govern
solAlicitant-ne l’ajornament.

5) Pregunta RGE núm. 3361/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estalvi econòmic de la reestructuració de
conselleries.

Passam, per tant, a la següent pregunta RGE núm. 3361/10
relativa a estalvi econòmic de la reestructuració de conselleries.
La formula el diputat Sr. Antoni Serra del Grup Parlamentari
Popular. Sr. Serra, té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. A
principis del mes de juny el president del Govern, el Sr. Antich,
va anunciar un retall de l’estructura del Govern de les Illes
Balears. El nostre interès amb aquesta pregunta és saber
exactament fins a dia d’avui quin estalvi han suposat aquestes
mesures, les mesures que va anunciar, i també, per suposat,
quines despeses s’han produït per mor d’aquesta mateixa
qüestió.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Sr. Moragues, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. L’estalvi que s’ha obtingut amb
aquestes mesures són 2.134.819,07 i afecta 32 places que han
estat amortitzades. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues. Sr. Serra?

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com sempre hi sol haver una gran
distància entre els anuncis que es fan a nivell públic a tots els
mitjans de comunicació i el que finalment succeeix amb aquest
govern de les Illes Balears presidit pel Sr. Antich, i és que el que
proposava en aquell moment el Sr. Antich, va anunciar
concretament el dia 1 de juny, un estalvi de 100 milions d’euros,
però, clar, després vengueren les puntualitzacions tímides, per
cert, en els mitjans de comunicació on per cert dins aquests 100
milions d’euros, sí, Sr. Antich, sí, li donaré el retall del diari
perquè vostè tengui constància, s’incloïen poc després 20
milions d’euros que, per cert, venien a través d’imposts, una
petita puntualització que va venir pel camí.

Com era necessari tapar una mesura tan impopular es va
optar per decidir retallar dues conselleries, perdó, anava a dir
dues conselleries, dos consellers realment perquè les
conselleries persisteixen en la seva activitat. Posteriorment
s’anunciava un retall d’empreses públiques, per cert, de 110
empreses públiques només en varen retallar 5, la resta es
fusionaren i, per cert, tot sigui dit, no es varen eliminar la
majoria dels càrrecs responsables d’aquestes empreses
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públiques, uns quants específics., després el Sr. Conseller ho
justificarà amb les seves paraules, les quals com a mínim li
demanaria que estiguin justificades també en números d’aquests
2.134.000 euros i que al final es redueixen, per cert, a alguns
càrrecs públics que no eliminen entre altres coses, alguns pel
camí. Vostès continuen tenint dos cogerents de SFM, mantenen
una directora general de Justícia sense competències, dos
directors generals adjunts a IB3, un director general de
responsabilitat social corporativa, tenen una sèrie de càrrecs
encara que, Sr. Conseller, el president del Govern no ha decidit
retallar. 

Per cert, tampoc no han parlat d’altres mesures com a
amortització de llocs de feina per jubilació, amortització de
llocs de feina per extinció de contractacions temporals,
potenciació de la mobilització interna dins el Govern per a
estalvis. Són mesures que vostès no han contemplat, i aquesta
és precisament la diferència entre els 100 milions que
anunciaren i els 2 milions i busques que vostè ha comentat sense
esmentar, per cert, les despeses que s’han generat precisament
per una mesura que avui per avui és ineficaç, no dóna solucions
a la situació econòmica de la nostra comunitat autònoma i que
no respon a les expectatives, com a mínim i sense cap dubte de
l’oposició, però tampoc de tots els ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Sr. Conseller de Presidència, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri Sr. Serra, crec que vostè ho ha
mesclat tot, segur que ho ha fet a posta a més perquè jo li
reconec intelAligència. Per tant, és impossible que açò no ho hagi
fet a posta perquè ha dit un seguit de coses inconnexes, almanco
açò. 

Vostè em demana exactament quin estalvi econòmic ha
suposat la reestructuració de les conselleries i després em parla
del pla d’austeritat del Govern. A aquestes alçades estic segur
que vostè és capaç d’esbrinar quina és la diferència entre
aquesta pregunta i la resposta que vostè mateix es dóna a una
pregunta que no fa. Per tant, jo li puc tornar a explicar si vol, ho
ha explicat moltes vegades el president, ho ha explicat el
conseller d’Economia. Jo ho puc tornar a explicar, però crec que
evitaré donar-li explicacions perquè el que no es vol entendre no
s’entén. I jo entenc que açò forma part del joc polític.

Miri, li tornaré a dir el mateix, la reestructuració -que és el
que vostè em demana- de les conselleries, des que la va
anunciar el president fins a dia d’avui ha afectat 32 persones i
ha significat un estalvi de 2 milions. El que dúiem abans de
reestructuració de conselleries havia significat un estalvi
d’1.500.000 euros i 25 persones o places amortitzades. I la
reestructuració que encara tenim pendent d’aquí al mes de
setembre significa un estalvi d’1.245.000 euros i afecta 19
places més. En conjunt, la reestructuració de les conselleries -
torn a repetir, Sr. Serra-, per no confondre amb el Pla
d’austeritat, la reestructuració de les conselleries significarà un
estalvi de 4.899.000 euros i haurà afectat 76 persones.

Si vol més explicacions sobre el pla d’austeritat, li recoman
que esperi que vengui el conseller del seu viatge a Madrid i faci-
li les preguntes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Petit aldarull a la sala)

6) Pregunta RGE núm. 3362/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inversions afectades pels retalls anunciats pel
Govern central.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 3362/10, relativa
a inversions afectades pels retalls anunciats pel Govern central.
La formula el diputat Sr. Antoni Pastor del Grup Parlamentari
Popular. Sr. Pastor, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Avui hem arribat al
despropòsit de parlar de quan el Sr. Gaspar Oliver era batle de
Llucmajor. A mi m’agradaria parlar del present, Sr. President.
Vostè durant aquesta legislatura ha anunciat en repetides
ocasions inversions per part de l’Estat a les Illes Balears. També
hi va haver un anunci per part de l’Estat que hi hauria un retall
d’inversions compromeses. I també vàrem tenir la notícia la
setmana passada que segons el Govern no es veurien afectats
per aquests retalls. Nosaltres pensam que sí, que ja ens veim
afectats. 

Vostè demana un esforç als ciutadans d’aquesta comunitat
en temes econòmics, augmenta el dèficit d’aquesta comunitat i
l’endeutament i no és capaç de reclamar els 333 milions d’euros
que el Tribunal Suprem obliga a pagar a l’Estat sobre el tema
del conveni de carreteres. Del conveni de carreteres 2007-2009
vostè només du executat un 21,9%; en matèria de trens uns 200
milions d’euros dels 443; del conveni de torrents 9 dels 20
milions; i dels 11 milions per a compra de finques als 40 a què
vostè s’havia compromès. En total pensam que vostè té aturats
per no executar per falta d’acord dins el seu govern i per
ineficàcia seva uns 711 milions d’euros. 
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Continua pensant que aquesta comunitat no es veu afectada
pel retall de l’Estat?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor. La veritat és
que avui la dinàmica de les preguntes és d’una empanada
mental brutal, eh?, perquè jo no entenc res! A l’anterior
pregunta es mesclen els temes d’eliminació de places amb els
100 milions d’euros que vàrem dir que llevarien i que ja estan
eliminats. A mi m’agradaria que ens centràssim un poc i que ens
poséssim un pocs tranquils.

Miri, aquesta comunitat autònoma en aquesta legislatura va
pactar un acord amb l’Estat que en lloc dels 196 milions d’euros
cada any d’inversions de l’Estat, m’hi hagués 400 i això s’està
complint. En aquests moment hi ha una crisi brutal a nivell de
tot el món, i l’Estat ha dit que reprogramaria i retallaria algunes
inversions. De moment ha sortit el Ministeri de Foment i ha dit
que no retallaria cap inversió ni una, que és el ministeri més
gros i que tal vegada hi haurà alguna reprogramació -això no ho
ha dit-, hi haurà alguna reprogramació de les altres inversions
que hi ha a l’Estat.

El que faig en aquests moments és intentar que aquestes
reprogramacions i retalls no baixin dels 400 milions d’euros que
tenim pactats amb l’Estat, 400 milions d’euros cada any. Vull
recordar que abans eren 196 milions d’euros. I no sé d’on treu
aquestes xifres de les coses aturades, Sr. Pastor, això ho hauríem
de veure amb un poc més de tranquilAlitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President. Empanada mental a
les cadires blaves, Sr. President, en aquests escons li puc
assegurar que no n’hi ha cap ni una i, a més, li anunciam una
interpelAlació per part d’aquest grup parlamentari per esbrinar
una per una aquestes inversions i aquesta paràlisi del seu
govern.

Es repeteix la història, Sr. President d’aquell govern del 99-
2003, que se’l va conèixer per no fer absolutament res. Vostè és
el president, el president, així ho va anunciar, de les
infraestructures silencioses, però també ja invisibles. Jo ara li
anunciaré un retall per part de l’Estat al qual vostè no dóna cap
importància. Butlletí Oficial de l’Estat, justament avui que
aprovam la Llei de la Platja de Palma. Li lleven d’enmig el
secretari d’Estat de Turisme. Una gran inversió, Sr. President,
per a aquesta comunitat i a més dins els remors ja corre que això
no és casualitat, que volien llevar una nosa al cartell electoral de
cara al 2011. Esperem que no sigui veritat i que passin els

interessos dels hotelers i del sector turístic més important que
tenim per damunt dels interessos electorals del Partit Socialista.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Sr. Pastor, la veritat és que no l’esperava a un nivell tan
baixet, amb això darrer ..., esperava que vostè ..., ja començ a
enyorar el Sr. Fiol, Sr. Pastor! I ara li diré una altra cosa. Miri,
en relació amb els temes d’inversions totalment obert perquè
tenguem tots els debats que facin falta. 

Efectivament, jo he parlat moltes vegades d’infraestructures
silencioses, però li puc assegurar que en aquesta legislatura s’ha
fet més habitatge de protecció oficial a Menorca que en les tres
o cuatre legislatures anteriors, serà silenciosa, però és ben
visible; que en aquests moments al president de Formentera ja
li diguin que no hi ha d’haver tantes grues per fer tants
d’equipaments perquè estan en temporada turística, per tant, que
s’està fent una feinada a Formentera, serà silenciosa, però és
ben visible; que s’hagi comprat Sa Coma i s’hagin fet un seguit
d’inversions molt importants a Eivissa, serà silenciosa, però és
ben visible, Sr. Pastor.

Per tant, hauríem de fer un debat un poc més tranquil i
menys demagògic, Sr. Pastor. No em digui si nosaltres som els
de la legislatura de no sé què, jo no entraré a la legislatura
anterior. Vostè diu que jo passaré com el president de no sé què,
i jo no entraré de com passaran els altres presidents, no hi
entraré, Sr. Pastor, cadascú que passi com ha de passar a la
història.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. President, ...

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Quant al secretari d’Estat de Turisme, si hi ha algú a
Espanya que va demanar que efectivament hi hagués un
secretari d’Estat de Turisme som jo i no estic gens content que
l’hagin llevat. El temps que vostès hi eren no n’hi havia cap de
secretari d’Estat de Turisme.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

(Aldarull a la sala)
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Declaració institucional suport a la defensa del dret del
Reial Club Esportiu Mallorca a participar en la competició
Europa League.

Ha arribat, senyores i senyors diputats, a aquesta presidència
una declaració institucional de la qual farem lectura a
continuació. 

Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí, Sra. Presidenta.

“Declaració Institucional del Parlament de les Illes Balears.

És obvi que la importància de l’esport del futbol
transcendeix el que succeeix en els terrenys de joc. La recent
experiència de l’últim campionat jugat a Sud-Àfrica que ha
convertit Espanya en el campió mundial d’aquest esport, ens ha
demostrat que el futbol és una mica més que un esport, és tot un
fenomen social, al qual no podem romandre aliens els
representants dels ciutadans que conformem el present
Parlament de les Illes Balears quan es produeixen situacions de
rellevància singular.

El Reial Club Esportiu Mallorca ha estat el club de futbol
més destacat de la nostra comunitat autònoma en la temporada
2009-2010, en haver aconseguit la seva classificació com a
cinquè millor equip de la que podem considerar millor lliga del
món. Aquesta classificació atorga al Reial Club Esportiu
Mallorca el dret de participar en la competició europea,
coneguda com a Europa League. La qual cosa suposa beneficis
esportius i econòmics per al club, però també per al conjunt de
la nostra comunitat autònoma, acostumada que els seus
esportistes tenguin rellevància internacional amb les
conseqüències que això té per al prestigi colAlectiu.

La decisió de la UEFA de retirar al Reial Club Esportiu
Mallorca la llicència provisionalment concedida per la Reial
Federació Espanyola de Futbol per jugar l’Europa League,
constitueix un fet sense precedents que ha de ser revisat pels
procediments aplicables. El Reial Club Esportiu Mallorca no ha
incomplert cap de les seves obligacions esportives. I respecte de
les econòmiques, la seva situació d’un concurs voluntari, té la
garantia de la vigilància del Jutjat del Mercantil, que s’ha
manifestat en el sentit de defensar la participació en la
competició de l’Europa League, fins i tot dictant actes judicials
en defensa d’aquesta participació.

En aquest sentit és desitjable que les decisions de l’àmbit del
nostre estat siguin respectades per tots, entenent-se al contrari
com una manca de comprensió del nostre ordre jurisdiccional,
o fins i tot d’una manca de respecte cap aquest en cap cas
justificable.

Per tot això, fent-nos ressò del convenciment que el Reial
Club Esportiu Mallorca s’ha guanyat el dret de participació a
l’Europa League en el terreny de joc i a l’empara de la justícia
que ha declarat mitjançant acte la importància i intangibilitat
d’aquest dret a participar en l’esmentada Europa League, el
Parlament de les Illes Balears declara el seu suport a la defensa
del dret del Reial Club Esportiu Mallorca a participar en la

competició Europa League i expressa el seu desig que els
mecanismes de revisió de la decisió en el si de la UEFA facin
possible l’exercici d’aquest dret.

D’aquesta, de la present declaració institucional, se’n farà
arribar còpia al Reial Club Esportiu Mallorca, a la Reial
Federació Espanyola de Futbol i a la Union des Associations
Européennes de Football (UEFA).

Parlament de les Illes Balears, 27 de juliol de 2010.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Secretari. Per tant, donam per aprovada
aquesta declaració institucional.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió
d’aquesta primera sessió plenària.
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